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UVOD 

 

Manager je glavna gonilna sila projekta. Projekt bo planiral, izpeljal in zaključil na 

svojevrsten način. Ker je učinkovita izvedba projekta v največji meri odvisna od 

managerja, bo prav tako delo članov tima odvisno od njegovega vplivanja nanje. Projektno 

delo je celovito, premišljeno planirano in timsko, zato manager usklajuje aktivnosti med 

člani. Verzuh (2005, str. 37) pravi, da manager projekta doda projektu čarobnost, tako kot 

vodja simfoničnega orkestra izvleče čarobnost iz glasbe. Projektni manager različne 

skupine ali dele projekta združi v skupno harmonijo. Planira projekt, identificira povezane 

skupine, preverja stroške, brani projekt ter uravnava različne aktivnosti. Ima primarno 

vlogo pri projektu in pri tem se poslužuje značilnih prirojenih ali priučenih veščin, ki so 

lahko tehnične ali strokovne narave, izvirajo iz osebnosti ali so povezane z okoljem. 

Verjamemo, da projektni management postaja ena izmed glavnih oblik dela v hitro 

spreminjajočem se okolju, ker je treba projekt opraviti čim hitreje. Okoliščine, v katerih 

dela manager, se tako hitro spreminjajo in so tako skrajne, da se ne morejo več učiti iz 

preteklosti. Današnji način dela ne zagotavlja več jutrišnjega poslovnega uspeha 

(Michlethwhait & Wooldridge, 2000, str. 11). Manager mora biti željan novega znanja in 

razvijanja pomembnejših veščin. 

 

Westland (2003, str. 4) izpostavi tri pomembne dejavnike uspešnega managementa 

projektov: veščine managerja projekta (specialistično znanje, sposobnosti in izkušnje), 

orodja managementa (dokumenti, predloge, registri, planiranje in modeliranje programske 

opreme, preverjanje računov) ter serijo različnih managerskih tehnik in procesov, ki 

pomagajo obvladovati čas, stroške, kakovost in obseg dela na projektu. Podobno kot 

Westland tudi mnogi drugi avtorji poudarjajo pomen razvijanja veščin (angl. skills) 

managerjev projektov za kakovosten management projektov, hkrati pa je možno zaslediti 

tudi  kompetence (angl. competences) oziroma kompetentnost managerjev. V oxfordskem 

slovarju je samostalnik kompetenca razložen kot »1. sposobnost narediti nekaj uspešno ali 

učinkovito: tečaji usposabljanja zaposlenih, zaposleni kažejo različne stopnje 

usposobljenosti«, za razliko od pojma spretnost, ki je opredeljena kot »sposobnost narediti 

nekaj dobro; strokovno znanje, težko delo, imeti veliko spretnost« (Oxford Dictionaries, 

2013). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2013) je kompetenca opredeljena kot 

»obseg, mera odločanja, določena navadno z zakonom; pristojnost, pooblastilo.« Beseda 

kompetenca izhaja iz latinske besede »Competentia«, kar pomeni »pooblaščen za presojo«, 

tako kot »ima pravico do govora« (Gilles et al., 2006, str. 9). V ICB 3.0 avtorji razlagajo, 

da iščemo kompetentnega projektnega managerja, ki bo usmerjal projektne aktivnosti. 

Kompetenca je zbir znanja, osebnih vedenj, sposobnosti in primernih izkušenj, potrebnih 

za uspešno opravljanje določene funkcije. V pomoč merjenju in razvijanju kompetentnosti 

so te razdeljene na samostojne skupine, ki skupaj opredeljujejo določeno funkcijo. 

Posamezna skupina je sestavljena iz elementov kompetenc, ki zajemajo najpomembnejše 

aspekte kompetence. Po vzoru ICB 3.0. bomo uporabljali pojem kompetenca in ne veščina. 

Pri projektnem delu manager razvija veščine, sposobnosti, svojevrstne lastnosti, strokovno 
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in nestrokovno znanje, cel nabor različnih značilnosti, kar seveda pomeni, da naj bi bil 

izkušenejši manager projektov bolj vešč oziroma kompetenten. 

 

Pojem kompetenca se uporablja tudi na drugih področjih, tako kot pojmi znanje, 

sposobnosti, veščine ipd., zato je definicijo težko zasnovati, pravi Svetlik in drugi avtorji 

(2005, str. 31). S pojmom kompetenca bomo torej razumeli veščine posameznika, ki 

opredeljujejo zmožnosti posameznika, da se aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje 

v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah (Perrenoud, 1997). Majcnova 

(2009, str. 21) pojasnjuje, da je kompetenten človek tisti, ki ima ustrezne kompetence 

(lastnosti, značilnosti, znanja, sposobnosti), da opravi delo ali nalogo, da uspešno doseže 

načrtovane cilje, kompetentnost pa je lastnost posameznika, organizacijske enote ali 

organizacije, ki se nanaša na zmožnost uspešno opraviti naloge. 

 

Zaradi širokega nabora različnih kompetenc so jih strokovnjaki razčlenili na več skupin. 

Na eni strani obravnavajo vedenjske (angl. soft) kompetence, ki zajemajo vedenje 

managerja, in na drugi strani tehnične oziroma funkcijske (angl. hard) kompetence, ki 

pojasnjujejo, kaj mora manager vedeti in znati narediti (Miller, Rankin & Neathey, 2001). 

Drugi ločijo kompetence na vidne ali opazne (na primer znanje, veščine, spretnost), ki jih 

je enostavno razvijati z izobraževanjem in urjenjem, ter nevidne ali skrite kompetence (na 

primer lastnosti, vedenje, vrednote, prepričanja), ki jih je težje razvijati (Dialogos, 2007b). 

Nekateri avtorji delijo kompetence na več skupin (Kasper, Mühlbacher & von Rosenstiel, 

2005), in sicer na osebno dispozitivne kompetence (angl. self-dispositive competencies), ki 

predstavljajo samoorganizacijo osebnih virov (časa, znanja, izkušenj ...), metodološke 

kompetence (angl. methodological competencies), kot so analitične sposobnosti in vedenje, 

usmerjeno v rezultate), socialno-komunikacijske kompetence (angl. social-communicative 

competencies), ki zajemajo socialne interakcije (brez vodstvene komunikacije), voditeljske 

kompetence (angl. leadership competencies), ki zajemajo širok spekter vodstvenega, 

motivacijskega in osebnostnega razvoja, in osebne kompetence (angl. personal 

competencies).  

 

Po mnenju Internacionalnega združenja za projektni management (angl. International 

Project Management Association, v nadaljevanju IPMA) naj bi imel projektni manager 

razvite tri vrste kompetenc: tehnične, vedenjske kompetence in kompetence okolja. 

Navedene tri sklope so avtorji razdelili na 46 kompetenc. Vedenjske kompetence 

projektnih managerjev po ICB 3.0 so: voditeljstvo, pripadnost in motivacija, 

samoobvladovanje, vztrajnost, sprostitev, odprtost, ustvarjalnost, usmerjenost k rezultatom, 

učinkovitost, posvetovanje, pogajanje, konflikti in krize, zanesljivost, upoštevanje vrednot 

ter etika.  

 

V verziji 2.0 (1999) so avtorji izpostavili le štiri vedenjske kompetence (timsko delo, 

voditeljstvo, komunikacije, reševanje konfliktov in kriz), sedem let kasneje pa v tretji 

verziji kompetenc kar petnajst, kar daje slutiti, da se stroka vse bolj zaveda pomembnosti 
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vedenjskih kompetenc v povezavi z uspešnim vodenjem projektnega tima. Zato se bomo v 

magistrskem delu osredotočili na vedenjske kompetence. Poleg tega nekateri avtorji tudi 

opozarjajo na premik iz tehničnih kompetenc v vedenjske pristope (Cheng, Dainty, & 

Moore, 2005, str. 25). V ospredje torej prihajajo mehke veščine oziroma soft skills, na 

katere se morajo sodobni projektni managerji vse bolj osredotočati, jih v čim večji meri 

razvijati in nadgrajevati. Ključne kompetence pa niso pomembne le za posameznega 

projektnega managerja, ampak prevevajo vsako posamezno aktivnost v organizaciji, zato 

naj bi v organizacijah identificirali, razvijali in upravljali kompetence za doseganje 

najpomembnejših projektov ter izidov (Hamel & Prahalad, 1994). Rigby in Bilodeau 

(2009) sta z raziskavo pokazala, da se je v letu 1996 69 % vprašanih strinjalo, da je 

kompetentnost managerja pomembna za uspešnost podjetja, leta 2006 pa je to trdilo že 79 

% vprašanih managerjev. Vprašanje pa je, kako se managerji ali tisti, ki izbirajo projektne 

managerje, zavedajo pomembnosti vedenjskih kompetenc. Ni dovolj, da vedenjske 

kompetence poznajo (vedo, da obstajajo), ampak se jih morajo v praksi tudi posluževati. V 

ta namen bomo analizirali prisotnost vedenjskih kompetenc v Sloveniji.    

 

V magistrskem delu obravnavamo vedenjske kompetence z namenom, da bi pripomogli 

k večjemu zavedanju projektnih managerjev v Sloveniji za pomembnost ustreznih 

vedenjskih kompetenc in s tem k večji kompetentnosti, ki bi omogočala celostno in 

učinkovito obvladovanje projektov v prihodnosti. Vedenjskim kompetencam želimo 

dati večjo pozornost v zavesti managerjev in spodbuditi širšo razpravo o tem, saj so zaradi 

pomembnega vpliva na izvedbo projekta v vsakdanjih procesih dela sodobnega 

projektnega managerja vse bolj uporabljene. Kompetence lahko pozitivno ali negativno 

vplivajo na uspešnost projekta, zato so ključen dejavnik pri managerjevem delu.  

 

Cilj magistrskega dela je s pomočjo teoretičnih dognanj različnih domačih in tujih 

avtorjev ter s pomočjo empirične raziskave med slovenskimi projektnimi managerji 

izpostaviti najpomembnejše vedenjske kompetence, ki naj jih manager razvija, da bo 

maksimalno izkoristil delovanje tima in projekt izpeljal učinkovito, torej s čim manj 

stroški, zamudami ter čim manjšim številom delovnih ur. Kompetence projektnega 

managerja bomo razčlenili na podlagi opredelitve IPMA in preučili njihov vpliv na 

učinkovito izvedbo projekta. Res je, da so vedenjske kompetence subjektivne narave, 

vendar želimo izpostaviti najpomembnejše po oceni slovenskih projektnih managerjev, ki 

bodo managerju 21. stoletja koristile in brez katerih v prihodnosti projektov ne bo več 

mogoče učinkovito delovati.  

 

V magistrskem delu želimo potrditi ali ovreči postavljene hipoteze:  

 

 H1 – Vedenjske kompetence slovenski managerjev projektov so podpovprečno 

razvite – povprečna ocena vedenjskih kompetenc je manjša od 3 (pri oceni od 1 do 5). 

 H2 – Tretjina vedenjskih kompetenc pomembno in pozitivno vpliva na učinkovitost 

izvedbe projekta; pri tem bomo imeli kompetence za pomembne, če bo regresijska 
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analiza pokazala, da lahko vplivajo na več kot 20 % zamude projekta, prekoračitve 

stroškov in ur dela. 

 H3 – Najpomembnejša vedenjska kompetenca je voditeljstvo, pri čemer ima dober 

voditelj tudi nadpovprečno razvite ostale vedenjske kompetence (povprečna ocena 

ostalih vedenjskih kompetenc je višja od 3, pri oceni od 1 do 5). 

 H4 – Slovenski managerji projektov vedo, katere vedenjske kompetence so 

najpomembnejše za učinkovito izvajanje projektov.  

 H5 – Slovenski managerji projektov se zavedajo pomembnosti vedenjskih kompetenc 

in jih želijo izboljšati. 

 

Pri tem se prve tri hipoteze nanašajo na stanje razvitosti kompetenc, zadnji dve pa na 

zavedanje managerjev o pomembnosti vedenjskih kompetenc. Z raziskavo bomo 

ugotavljali raven vedenjskih kompetenc slovenskih managerjev oziroma stanje vedenjskih 

kompetenc v slovenskih podjetjih. Izpostaviti želimo kompetence, ki so po mnenju 

slovenskih managerjev v njihovih organizacijah najbolj oziroma najmanj razvite. Hkrati 

bomo s pomočjo ocenjenega vpliva na učinkovito izvedbo projekta preverili, v kolikšni 

meri se po mnenju anketiranih stanje kompetenc razlikuje od dejanskega stanja v praksi, 

ter poskušali izpostaviti, katere vedenjske kompetence najbolj in katere najmanj vplivajo 

na učinkovitost izvedbe. Končno želimo preveriti vpliv vseh vedenjskih kompetenc na 

učinkovito izvedbo projekta.  

 

Magistrsko delo smo zasnovali po poglavjih sistematično. V prvem poglavju 

opredeljujemo projekt in management ter iz opredelitev izpeljemo projektni management s 

pomočjo procesa managementa. Nato opredelimo managerja in izbrani tim kot pomembno 

tvorbo za izvedbo projekta. V drugem delu prvega poglavja izpostavljamo opredelitev 

besed kompetenca in kompetenten ter pojasnjujemo njuno uporabo. Izberemo nekaj 

pogledov domačih in tujih avtorjev na pojem kompetenca in navajamo nekaj izbranih 

delitev kompetenc. V ospredje postavljamo delitev kompetenc Združenja za projektni 

management, ki so ga opredelili kot »oko kompetenc« v ICB 3.0. Strokovnjaki so 

opredelili 46 kompetenc, ki so razdeljene na kompetence okolja, tehnične kompetence in 

tiste, ki jim posvečamo magistrsko delo, vedenjske komptence. Na koncu navajamo par 

dosedanjih raziskav o pomembnosti kompetenc za projektno delo.    

 

Celotno drugo poglavje namenjamo teoretični razčlenitvi 15 vedenjskih kompetenc 

projektnih managerjev po ICB 3.0: voditeljstvo, pripadnost in motivacija, 

samoobvladovanje, vztrajnost, sprostitev, odprtost, ustvarjalnost, usmerjenost k rezultatom, 

učinkovitost, posvetovanje, pogajanje, konflikti in krize, zanesljivost, upoštevanje vrednot 

in etika. Posamezno kompetenco razčlenimo na podteme in jih natančneje pojasnimo s 

pomočjo opredelitev različnih slovenskih in tujih strokovnjakov.  

 

V tretjem poglavju prikažemo raziskavo vedenjskih kompetenc projektnega managerja. 

Predstavimo raziskavo in metode dela, nato izpostavimo hipoteze, ki jih kratko opišemo. 
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Opredelimo pomembne spremenljivke analize ter izpostavimo omejitve raziskave. V 

drugem delu tretjega poglavja povzemamo splošne statistične ugotovitne raziskave, ki smo 

jih pridobili z anketnim vprašalnikom med slovenskimi projektnimi managerji. 

Izpostavljamo tipe projektov, povprečno trajanje projektov, pri katerih sodelujejo, vlogo 

anketiranih pri projektih ter koliko članov v povprečju sestavlja tim, v katerem sodelujejo. 

Zaradi pomembnosti ugotavljanja vpliva vedenjskih kompetenc na učinkovitost projekta 

podajamo tudi rezultate izvajanja projektov v skladu s planom. S pomočjo odgovorov 

anketiranih ocenjujemo stanje in pomembnost vedenjskih kompetenc ter rezultate strnemo 

v tretjem podpoglavju. Naslednje, četrto podpoglavje, namenjamo analizi s pomočjo 

programskega orodja SPSS. Uporabljamo analizo korelacije in regresijsko analizo, da bi 

ocenili vpliv vedenjskih kompetenc na učinkovito izvedbo projekta.  

 

Preverjanje hipotez in njihovo potrjevanje predstavljamo v četrtem poglavju magistrskega 

dela. Pojasnjujemo izsledke raziskave o stopnji razvitosti vedenjskih kompetenc slovenskih 

projektnih managerjev ter vpliv vedenjskih kompetenc na učinkovitost izvedbe projektov. 

Kot glavno kompetenco izpostavljamo voditeljstvo ter preverjamo, ali je ta kompetenca 

tudi pri slovenski populaciji projektnih managerjev najbolje razvita ter kako je povezana z 

ostalimi kompetencami. Dalje preverjamo, kakšno je poznavanje najpomembnejših 

kompetenc, kakšno je zavedanje o pomembnosti vedenjskih kompetenc ter kako managerji 

v Sloveniji dojemanjo nujnost izboljševanja kompetenc za projektno delo. Na koncu 

povzemamo ugotovitve raziskave in misli zaokrožimo s sklepom.  

 

1 PROJEKTNI MANAGEMENT IN KOMPETENCE 

 

1.1 Opredelitev projektnega managemneta 

 

Beseda projekt (angl. project) je opredeljena kot nekaj, »kar določa, kaj se misli narediti 

in kako naj se to uresniči, načrt; grad. skupek načrtov, tehničnih opisov in popis stroškov 

za kak objekt, področje« (SSKJ, 1994). Avtorji opredeljujejo projekt kot enkratno nalogo, 

ki se organizira samostojno. Lahko je le delno odvisna od stalne organizacije. Projekt je 

pripomoček za doseganje strateških ciljev in povzroča stalne spremembe. Ima natančno 

opredeljen čas za izvajanje z razpoložljivimi sredstvi, ki jih manager črpa iz svojih 

spretnosti, zmogljivosti in sredstev.  

 

Projektni manager (angl. project manager) je oseba, ki ji izvajalska organizacija naloži 

(ji dodeli), da doseže cilje projekta, projektni management (angl. project management) 

pa pomeni uporabo znanja, veščin (spretnosti), tehnik in orodij v aktivnostih projekta za 

izpolnitev njegovih zahtev (Česen, 2008, str. 208). Rozman in Stare (2008, str. 30–31) 

razlagata, da slovenski pisci za management projekta običajno uporabljajo besedo 

vodenje (projekta). Ta beseda je dejansko prevod angleške besede leadership, kar 

povzroča težave v razumevanju. Tudi Česen opozarja na razlikovanje vodenja od 

managementa. Rozman in Stare predlagata, da se beseda leadership uporablja le kot 
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vodenje ljudi ali tima. Upravljanje bi z angleško besedo prevedli kot governance, ki pa se 

navezuje na vlado in ni primerna. Z angleško besedo management prevajamo besedo 

ravnanje ali ravnateljevanje.  

 

Slovenski pravopis (2003) opušča izvirno obliko zapisa v angleščini in dovoljuje le 

fonetično obliko: lider (namesto leader), menedžer (namesto manager) in menedžment 

(namesto management). V Slovenskem slovarju knjižnega jezika (SSKJ) so navedene 

beseda management, ki v kapitalistični ekonomiki pomeni »vodenje podjetja«, ter besedi 

manager  in menedžer, ki pomenita »vodilni uslužbenec podjetja; direktor, ravnatelj; 

publ. voditelj, organizator v gospodarstvu« (SSKJ, 1994). V magistrskem delu bomo 

uporabljali besedo management oziroma manager projekta.  

 

Projektni management se je začel razvijati v letih 1940–1950 in se je najprej uporabljal pri 

obrambni industriji in vesoljskih projektih. Nato se je v šestdesetih letih razširil na ostalo 

industrijo, gradbeništvo, visokotehnološko inženirstvo in računalništvo. Do leta 1970 se je 

izoblikoval celovit projektni management in se uveljavil v vseh strokah, kjer je bil 

projektni pristop primeren. Zaradi razvoja tehnologij, večjega vlaganja denarja in 

hitrejšega razvoja, povečanja dosegljivih informacij in skrajševanja življenskega cikla 

projektov se je projektni managemet razmahnil konec osemdesetih let. Danes je bistveno 

vprašanje, kako hitro so projekti lahko izvedeni ob zahtevani učinkovitosti. Management 

zato vključuje prepoznavanje zahtev in potreb, določitev jasnih in dosegljivih ciljev, 

usklajevanje med potrebami končnih potrošnikov, kvaliteto, obsegom in stroški ter 

prilagajanje planov in pristopov k različnim zahtevam interesnih skupin, navajajo avtorji  

Priročnika o projektnem managementu ameriškega združenja (angl. Project Management 

Body of Knowledge, v nadaljevanju PMBOK) (Project Management Institute, 2008, str. 6).  

 

Verzuh (2005, str. 29) primerja vedo projektnega managementa z naborom lesenega 

delovnega orodja. Oblikovano je za določen namen in je sposobno ustvarjati presenetljive 

rezultate izpod rok gospodarja. Kot strukturiran, vendar fleksibilen proces za proizvodnjo 

novega končnega rezultata pa sta projektni management s procesnega vidika opredelila 

Wideman in Vijay (1994). Westland (2003) je zapisal, da projektni management vključuje 

nabor veščin (specialistično znanje, sposobnosti in izkušnje so zahtevane, da se zmanjša 

raven tveganj in poveča možnosti za uspeh), serijo orodij (za izboljšanje možnosti za uspeh 

se uporabljajo različne vrste orodja, kot so dokumenti, predloge, registri, planiranje in 

modeliranje programske opreme, pregledovanje računov in preverba računov), serijo 

procesov (različne managerske tehnike in procesi pomagajo spremljati in kontrolirati čas, 

stroške, kvaliteto in obseg dela na projektu, kot na primer management časa, management 

stroškov, management kakovosti, management sprememb, management tveganj).  

 

PMBOK opredeljuje prednosti projektnega managementa v preteklem in sedanjem 

mišljenju, kar so prikazali v Tabeli 1.  
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Tabela 1: PMBOK opredeljuje prednosti projektnega managementa v preteklem in 

sedanjem mišljenju. 

 

Preteklo mišljenje Sedanje mišljenje 

Projektni management zahteva več oseb, kar bo 

povečalo stroške.  

Projektni management omogoča, da naredimo več, 

zaključimo naloge prej z manj ljudmi.  

Profitabilnost se lahko zniža. Profitabilnost se bo povečala.  

Projektni management bo povečal obseg sprememb.  Projektni management bo zagotovil boljši pregled 

nad obsegom sprememb.  

Projektni management ustvarja nestabilnost v 

organizaciji in povečuje konflikte.  

Projektni management zaradi boljšega 

organizacijskega principa omogoča boljšo 

učinkovitost in zmogljivost.  

Projektni management koristi stranki.  Projektni management omogoča boljše sodelovanje s 

strankami.  

Projektni management ustvarja probleme.  Projektni management rešuje probleme.  

Samo veliki projekti potrebujejo projektni 

management.  

Vsi projekti bodo imeli ugodnosti zaradi projektnega 

managementa.  

Projektni management bo povišal kakovost 

problemov.  

Projektni management povečuje kakovost.  

Projektni management bo ustvaril težave v 

managerjevi avtoriteti in moči.  

Projektni management bo omogičal managerju 

uporabljati strokovno avtoriteto in karizmo.  

Projektni management se osredotoča le na projekt.  Projektni management omogoča boljše odločanje v 

podjetju.  

Projektni management privede produkte k stranki.  Projektni management privede do rešitev.  

Stroški projektnega managementa so lahko 

nekonkurenčni.   

Projektni management bo povečal promet in obseg 

dela.  

 

Vir: Project Management Institute, PMBOK Guide, 2008, str. 11. 

 

Stroka členi proces projektnega managementa na fazo priprave projekta, kamor sodi 

planiranje in organiziranje projekta, in fazo izvedbe projekta, kamor sodi vodenje in 

kontroliranje (Stare, 2010b). Povzeto po Daft in Marcic na Sliki 1 prikazujemo proces 

managementa (Kuralt, 2008, str. 85).  

 

Drugi avtorji ločijo pet procesov projektnega managementa (Baker, 2000, str. 17, 

PMBOOK, 2008): inicializacijo (določitev ciljev, obsega, tima, pravil), planiranje 

(definiranje obsega dela, virov, zaporedje aktivnosti, časovni plan izvajanja, odobritev 

plana s strani vseh udeležencev), izvajanje (koordinacija in vodenje projektnega tima kot 

planirano), kontrolo (meritve, primerjave doseženega s planiranim stanjem in ukrepi za 

odpravljanje odstopanj) in zapiranje (potrditev rezultatov, zapiranje nalog in razpustitev 

tima, učenje iz izkušenj in ocenitev celotnega dela z vsemi udeleženci). Kleim in Ludin 

(1998) poimenujetra procese managementa kot funkcije managementa (definiranje, 

planiranje, organiziranje, kontroliranje ter zaprtje) in povezujeta proces projektnega 

managementa skozi življenjski cikel projekta, ki je linearen skozi čas. Projekt skozi 

življenjski cikel ustvarja nekaj, kar prej ni obstajalo, torej ni cikličen, nekateri procesi 

projektnega managementa pa so. 
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Slika 1:  Managerski proces 

 

 
 

Vir: B. Kuralt, The Professional Ethics of Slovene Management in Light of Globalization Processes and 

Historical Heritage, 2008, str. 85. 

 

Poleg managerja ima pri projektnem delu velik pomen tim (angl. team), sodelavci na 

projektu, ki jih izbere sam manager, mu jih dodeli naročnik ali pa jih določijo nadrejeni iz 

stalne organizacije kot primerne strokovnjake in proste v času trajanja projekta. Pojem tim 

slovar pojasnjuje kot »skupino ljudi, ki opravlja skupno delo, delovna skupina« (SSKJ, 

1994). V Slovenskem pravopisu (2003, str. 1552, 1566) je dovoljena beseda team, vendar 

nas usmeri na pojem tim: »skupina strokovnjakov, delovna skupina; košarkarski tim – 

moštvo.« Ne smemo pa enačiti pojmov skupina in tim (Možina et al., 1994). Skupina 

(angl. group) pomeni dva ali več posameznikov, ki se srečujejo zaradi pomembnih zadev; 

tim pa je skupina, za katero je značilno, da sodeluje pri odločanju in v medsebojni pomoči 

pri opredeljevanju in doseganju ciljev. Vsi timi so torej skupine, toda vse skupine niso 

timi.  

 

Manager v organizacijo vpelje projektni tim, da bi dosegel čim boljše delovne rezultate ter 

zmanjšal potrebo po izraziti hierarhiji, ki hromi stalne organizacije. Z uvedbo timov razprši 

iskanje rešitev, sprejemanje odločitev in izvajanje na več strokovnih članov z različnih 

področij in s svojevrstnimi spretnostmi, kar omogoča doseganje najoptimalnejših rešitev. 

Tim je tako osnovni element, ki je integriran v organiziranost družbe. Uspešen tim je 

sestavljen iz soodvisnih članov, njihova učinkovitost je odvisna od koordinacije vodje, 

interakcije in skupnega truda (Kloppenborg, Shriberg & Venkatraman, 2003). Različnost 

članov omogoča, da dosežemo transparentnost in širši nabor učinkoviteljših rešitev.  

 

Prednosti timov so: člani z različnimi pogledi in strokovnostjo so bolj učinkoviti, če delajo 

skupaj, člane spodbuja izziv projektnega dela, izmenično vodenje omogoča tistim z 
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izkušnjami, da vodijo, člani vzgajajo ostale člane in širijo znanja. Pozitiven vpliv imajo 

medsebojna pomoč in spodbude ter visoka stopnja zaupanja. Pri timskem delu mora biti 

prisotna velika mera motiviranosti vsakega posameznika. Sodelovanje različnih ljudi 

namreč pripelje do prepletanja različnih vrednot in stališč, kar lahko povzroči konflikte. 

Zato mora manager popolnoma obvladovati naloge in aktivnosti skozi vse faze projekta, na 

drugi strani pa tudi psihično raven posameznikov. Projektno delo je zaradi narave dela 

prožno, se je sposobno prilagajati problemom, ki se sproti pojavljajo, in je zaradi 

različnosti ljudi bolj strokovno pri opravljanju nalog. Manager pa navedene dele povezuje 

v celoto, ki bo dosegala zastavljene cilje. Projektni tim izpostavljamo zato, ker manager s 

svojimi kompetencami vpliva nanje, da izvedejo projekt na način, kot manager želi in 

meni, da je pravilno in najbolj učinkovito za dosego cilja.  

 

1.2 Opredelitev managerjevih kompetenc  

 

Razmah v poznavanju kompetenc je naredil McClelland leta 1973, ko je opozoril, da bodo 

kompetence managerja igrale vse pomembnejšo vlogo v managementu, še več, da bodo 

lahko z opazovanjem ocenili kompetence, ki bodo zaposlene razlikovale na bolj in manj 

učinkovite. Razmišljanja različnih avtorjev bi lahko razdelili na tri koncepte, povzete po 

Grzeda (2005, str. 532). Prvi koncept je kompetence opredelil kot kombinacijo veščin, 

znanja in odnosov (Akin, 1987; Tennenbaum, 1997) oziroma kot podlago značilnosti 

posameznika (Boyastzis, 1982; McClelland, 1973; Spencer & Spencer, 1993). Drugi 

koncept je zagovarjal stabilne in trajne lastnosti in spretnosti, ki jih je mogoče razviti 

kasneje, se jih naučiti (Katz, 1955; Spencer & Spencer, 1993). Tretji koncept, ki je 

povezoval kompetence z rezultati dela v organizaciji, je domneval vzročno povezavo 

neodvisnih spremenljivk, kot so spretnosti, znanja in odnosi kot osnovne značilnosti 

managerja z individualno uspešnostjo.  

 

Westland (2003, str. 4) izpostavi tri pomembne dejavnike uspešnega managementa 

projektov: veščine managerja projekta (specialistično znanje, sposobnosti in izkušnje), 

orodja managementa (dokumenti, predloge, registri, planiranje in modeliranje programske 

opreme, preverjanje računov) ter serijo različnih managerskih tehnik in procesov, ki 

pomagajo obvladovati čas, stroške, kakovost in obseg dela na projektu. Podobno kot 

Westland tudi mnogi drugi avtorji poudarjajo pomen razvijanja veščin (angl. skills) 

managerjev projektov za kakovosten management projektov, hkrati pa je možno zaslediti 

tudi kompetence (angl. competences) oziroma kompetentnost managerjev. Beseda 

kompetenca izhaja iz latinske besede »Competentia«, kar pomeni »pooblaščen za presojo«, 

tako kot »ima pravico do govora« (Gilles et al., 2006, str. 9). V oxfordskem slovarju je 

samostalnik kompetenca razložen kot »1. sposobnost narediti nekaj uspešno ali 

učinkovito: tečaji usposabljanja zaposlenih, zaposleni kažejo različne stopnje 

usposobljenosti« (Oxford Dictionaries, 2013). Za razliko od pojma spretnost, ki je 

opredeljena kot »sposobnost narediti nekaj dobro; strokovno znanje, težko delo, imeti 

veliko spretnost.« V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2013) je kompetenca 
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opredeljena kot »obseg, mera odločanja, določena navadno z zakonom; pristojnost, 

pooblastilo.« To ni v skladu s tujimi opredelitvami, zato uporabljamo pojem 

»kompet nten«, ki v Slovenskem pravopisu (2003) pomeni »poznavalec Prešerna – 

usposobljen, poklican; vir – zanesljiv,« v SSKJ (2013) pa je kompetenten »tisti, ki temeljito 

pozna, obvlada določeno področje; usposobljen, poklican.« 

 

V ICB 3.0 avtorji razlagajo, da iščemo kompetentnega projektnega managerja, ki bo 

usmerjal projektne aktivnosti. Kompetenca je zbir znanja, osebnih vedenj, sposobnosti in 

primernih izkušenj, potrebnih za uspešno opravljanje določene funkcije. V pomoč merjenju 

in razvijanju kompetentnosti so te razdeljene na samostojne skupine, ki skupaj 

opredeljujejo določeno funkcijo. Posamezna skupina je sestavljena iz elementov 

kompetenc, ki zajemajo najpomembnejše aspekte kompetence. Po vzoru ICB 3.0. bomo 

uporabljali pojem kompetenca in ne veščina. Pri projektnem delu manager razvija veščine, 

sposobnosti, svojevrstne lastnosti, strokovno in nestrokovno znanje, cel nabor različnih 

značilnosti, kar seveda pomeni, da naj bi bil izkušenejši manager projektov bolj vešč 

oziroma kompetenten. 

 

Sanghijeva (2007, str. 8) in Majcnova (2009, str. 21) se strinjata, da kompetence 

predstavljajo veščine, lastnosti, značilnosti, znanja in sposobnosti nekoga, da doseže 

standard oziroma načrtovani cilj, kompetentnost pa se nanaša na vedenje ali lastnost 

posameznika, s katerim se dosežejo postavljeni standardi ali naloga, torej na kakšen način 

so kompetence uporabljene. Tudi Svetlik in ostali strokovnjaki (2005, str. 34) pravijo, da 

gre za celoto med seboj povezanih sposobnosti, znanja, motivacije, samopodobe, vrednot, 

ki jo posameznik hoče in zmore uspešno opraviti v določeni situaciji. Tako je o 

kompetentnosti moč govoriti šele, ko se vse našteto postavi v okvir socialnega ter fizičnega 

okolja, v katerem ima določeno vlogo (nalogo).     

 

Hamel in Prahalad (1994) zagovarjata, da ključne kompetence prepletajo vsako posamezno 

aktivnost v organizaciji, zato naj bi v organizacijah identificirali, razvijali in upravljali 

kompetence za doseganje najpomembnejših projektov ter izidov. Primerna kompetentnost 

pomeni, da ima človek dovolj znanja, izkušenj in drugih pomembnih lastnosti, da je dovolj 

usposobljen za določena dela (Verle & Markič, 2012, str. 85). Rigby in Bilodeau (2009) v 

raziskavi navajata ključne kompetence kot enega izmed 25 orodij, ki jih uporabljajo 

managerji po svetu. Dejstvo, da kompetence vedno bolj pridobivajo na pomenu, potrjuje 

raziskava iz leta 1996, ker se je 69 % vprašanih strinjalo, da so kompetence managerja 

pomembne za uspešnost podjetja, leta 2006 pa je to trdilo že kar 79 % vprašanih 

managerjev. Pomembnost vedenjskih kompetenc daje slutiti tudi dejstvo, da so avtorji ICB 

verzije 2.0 (1999) izpostavili le štiri vedenjske kompetence (timsko delo, voditeljstvo, 

komunikacije, reševanje konfliktov in kriz), sedem let kasneje v tretji verziji kompetenc pa 

kar petnajst.  
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Ker managerjeve kompetence igrajo pomembno vlogo v skupnih virih podjetja, jih Kerzner 

in Saladis (2009, str. 16) opredeljujeta kot eno izmed pomembnejših virov projekta. Poleg 

sposobnosti in spretnosti navajata tudi poznavanje poslovanja, delovno silo, pripomočke, 

orodja in naprave, znanje o lastnini, posebna znanja in sposobnosti ter ugled, metodologijo 

in denar (Slika 2). Navedene karakteristike se lahko spremenijo glede na velikost projekta, 

naravo projekta, kvaliteto virov, pomembnost strank in izvajalcev ali celo glede na osebne 

želje projektnega managerja. 

 

Slika 2: Viri projekta 

 

 
 

Vir: H. Kerzner in F. S. Saladis, What Functional Managers Need to Know About Project Management, 

2009, str. 16. 

 

Stare (2011, str. 55) členi managerjevo znanje na teoretično, ki ga lahko pridobimo s 

pomočjo formalnega izobraževanja, iz knjig, s svetovnega spleta ali z dodatnim 

usposabljanjem ter na strokovnih srečanjih, na drugi strani pa na praktično, ko vemo, kako 

naj bi teoretične stvari delali. Ko pridobljeno znanje uporabimo in osvojimo tudi v praksi, 

smo tega vešči oziroma smo pridobili veščino. 

 

Heerekens (2002, str. 37) je ponazoril kontinuum vedenjskih kompetenc (mehkih veščin, 

angl. soft skills) na Sliki 3. Na desni so veščine, ki se jih lahko naučimo in izpopolnjujeno z 

izobraževanjem, treniranjem. Na sredini so veščine, ki se jih lahko naučimo z mentorstvom 

in prakso. Teh se manager nauči z opazovanjem in na podlagi povratnih informacij drugih. 

Na levi pa so mehke veščine, ki sestavljajo našo osebnost in prepričanje, zato jih lahko 

razvijemo le introspektivno, s samostojnim pogledom in samoanalizo.  

 

Viri 

projekta 

Denar  

Poznavanje 

poslovanja 

Delovna sila 

Pripomočki, 

orodje in 

naprave 

Znanje o 

lastnini  

Posebna 

znanja in 

sposobnosti 

Dobro ime  

Orodja in 

metodologije 

Kompetence projektnega 

managerja 
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Slika 3: Kontinuum osebnih veščin 

 

 
Vir: G. R. Heerkens, Project management, 2002, str. 40. 

 

Z besedno zvezo kompetence managerja razumemo celoten nabor znanj, izkušenj, 

sposobnosti, veščin in osebnih značilnosti, ki jih manager ima, razvija in uporablja pri 

uspešnem vodenju projektov. Kljub temu, da so nekatere kompetence prirojene (vsaj do 

neke mere in ima s tem manager določeno konkurenčno prednost), mora svoje kompetence 

v procesu svojega delovanja razvijati, izpopolnjevati, trenirati in nadgrajevati.  

 

1.2.1 Nabor kompetenc po različnih avtorjih  

 

Pregledali smo opredelitve kompetenc različnih avtorjev, nekaj smo jih združili v 

pregledno Tabelo 2. Osnovna delitev Millerja in drugih avtorjev (2001) je na mehke (angl. 

soft) kompetence – kako se manager vede, da bo opravil projekt uspešno, in tehnične 

oziroma funkcijske (angl. hard) kompetence – kaj mora manager vedeti in znati narediti, 

da bo projekt zaključil uspešno. Na kratko pa so Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003)
 

opredelili lastnosti managerja kot: kdo vodja JE (vrednote, motivi, osebne poteze, značaj, 

inteligenca), kaj vodja VE (znanje, sposobnosti, veščine) in kaj vodja POČNE (obnašanja, 

navade, stili).  

Moralnost  

Vrednote 

Prepričanja 

Osebne 

lastnosti 

Odnos/ 

pripravljenost 

Osebna 

načela 

Vedenjske kompetence 

(mehke veščine) 

Tehnološke managerske 

spretnosti 

Tehnične kompetence 

(trde veščine) 

Samozavedanje 

Mentorstvo, ocene, praksa 

Učenje v ustanovi 

Samoučenje 
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Tabela 2: Nabor kompetenc po različnih avtorjih 
 

 Thomsett Kralj Wysocki Schultejev »superman« Kerzner in Saladis 

Definiranje ciljev in 

usmerjenost k njim  

definira namen in cilje 

projekta 

uresničuje odločitve in je 

sposoben presoje 

je osredotočen na cilj usmerjen v cilje  pripravljen sprejemati odločitve 

Planiranje in 

organiziranje  

sestavi podroben načrt (določi 

roke, člane, odgovornosti) 

snuje in planira, organizira določi funkcije projekta, 

planira in organizira 

 razume tehnologijo projekta, a 

ne nujno podrobnih ukazov 

Vodstvene veščine   vodi ljudi k motivom in 

izidom, koordinira 

 ima vodstvene in 

organizacijske veščine 

 

Osebnost  se izogiba slabim občutkom ustvarjalen pri pripravljanju 

odločitev, intuitiven, 

razumen in čustven  

 vztrajen, samozavesten in 

energičen, ima zdrav razum, je 

osebno zrel in hladnokrven 

pošten 

Strokovna znanja    ima poslovno in tehnično 

znanje 

ima izkušnje in je izobražen ter 

ima posredniške in prodajne 

spretnosti 

razume poslovanje 

Pogajanja    obvladuje pogajanja  spreten v pogajanjih  

Kontrola  dnevno spremlja stanje 

stroškov in rokov ter opazuje 

opozorilne znake 

 sladi aktivnostim in 

replanira 

podrobno spremlja 

pomembnejše projektne stvari 

 

Tvegane situacije in 

konflikti  

rešuje konflikte sposoben odločanja v 

negotovosti in tveganjih 

minimizira odstopanja in 

je sposoben presoje 

rešuje probleme in je zmožen 

zagovarjanja v problemskih 

stanjih 

sposoben prepoznavati probleme 

in je toleranten za tveganje, 

obvladuje stres in pritisk 

Sposobnost 

komuniciranja  

odprto komunicira navznoter 

v timu in navzven s strankami 

ter okoljem 

obvladuje komunikacijo v 

timu in z okoljem 

tekoče pisno in ustno 

komunicira v timu in z 

interesnimi skupinami 

 učinkovito komunicira in se 

povezuje z vsemi 

zainteresiranimi skupinami 

Vodenje tima   razvoj timskega pristopa 

(motivira in usmerja, 

izobražuje in nadzira člane) 

 določi odgovornosti v timu vreden zaupanja in toleranten 

do ostalih 

razume timsko dinamiko in 

ustrezno delegira  

Spoštovanje etike     spoštuje etiko  

 

Vir: Povzeto po M. C. Thomsett, Little Black Book of Project Management, 1990, str. 130; J. Kralj, Temelji managementa in naloge managerja, 2001; R. K. Wysocki, Project management process 

improvement, 2004; P. Schulte, Complex IT Project Management, 2004; H. Kerzner in F. S. Saladis, What Functional Managers Need to Know About Project Management, 2009, str. 123.
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Trunk in Tavčar (2000) delita lastnosti managerja na: strokovna znanja in veščine, 

potrebne za poslovanje in doseganje ciljev, vedenjska znanja in veščine za vodenje 

sodelavcev v skladu s smotri organizacije ter etičnost odločanja in moralnost delovanja kot 

pogoj za zaupanje lastnikov, sodelavcev. V raziskavi sta Skulmoski in Hartman 

ugotavljala, kakšne osebne kompetence potrebuje današnji manager skozi faze projekta. 

Ugotovitve smo povzeli v Tabeli 3.  

 

Tabela 3: Osebne kompetence skozi faze projekta 

 

Prva faza 

projekta  

Faza planiranja  Faza 

implementacije  

Faza 

zaključevanja  

kreativen na začetku splanira ravno 

prav za uspešen napredek 

projekta (pravilo planiranja 

80/20) 

rešuje probleme se zaveda tveganja in 

posledic 

inovativen ustrezno planira delo članov 

tima in tudi svoje delo 

usmerjen v rezultate samoocenjuje 

iznajdljiv ima analitične sposobnosti energičen, predan in ima 

smisel za humor 

se uči iz izpeljanega 

projekta 

skrben za doprinos 

projekta 

fleksibilen proaktiven kreativen pri 

nedokončanih 

aktivnostih 

usmerjen v reševanje 

problemov 

ima oko za detajle pozitivno razmišlja ustrezno zaključi še 

zadnje naloge 

ima pogled na celoto se osredotoča na 

razumevanje problema 

usklajuje tehnične naloge  

usmerjen v rezultate išče realne rešitve tehta, kateri problem bo 

reševal in kateri ni 

ključen za projekt 

 

usmerjen v reševanje 

problemov 

planira usmerjeno v skladu s 

cilji 

  

sposoben analitične 

obdelave 

   

 

Vir: Skulmoski in Hartman, Information Systems Project Manager Soft Competencies: A Project-Phase 

Investigation, 2009, str. 68, 69. 

 

Pomembnost kompetentnega managerja vidimo v hitrem prevodu poslovne strategije v 

akcije, učinkovitem in uspešen obvladovanju tistih procesov, ki predstavljajo vrednost za 

kupce/naročnike, omogočanju polnega prispevka vseh posameznikov in ne le 

vodilnih/ključnih kadrov, ustvarjanju pogojev za nenehno spreminjanje in učenje 

(Dialogos, 2007a). Projektnega managerja bo naročnik izbiral na podlagi njegovih izkušenj 

iz preteklosti, vodstvenih, strateških ter tehniških izkušenj, medčloveških kompetenc in 

interakcij s timom, širšim okoljem projekta ter managerskih sposobnosti (Wysocki & 

McGary, 2003).  

 



 15 

Novejši avtorji so kompetence razdelili v naslednje kategorije (Kasper et al., 2005; Peršak, 

2003, str. 4): 

 

 osebno-dispozitivne kompetence (angl. self-dispositive competencies), ki predstavljajo 

samoorganizacijo osebnih virov (časa, know-howa, znanja ...), te Peršak imenuje učne 

kompetence, 

 metodološke kompetence (angl. methodological competencies), kot so analitične 

sposobnosti in vedenje, usmerjeno v rezultate, 

 socialno-komunikacijske kompetence (angl. social-communicative competencies), ki 

zajemajo socialne interakcije (karizma, prepričljivost), 

 voditeljske kompetence (angl. leadership competencies), ki zajemajo širok spekter 

vodstvenega, motivacijskega procesa,  

 osebne kompetence (angl. personal competencies), Peršakove specifične (razlikovalne) 

in stališčne – vrednostne kompetence (uveljavljanje vrednot) bomo združili v osebne.  

 

Avtorji spletnega mesta Dialogos so opredelili delitev kompetenc na vidne ali opazne 

kompetence (na primer znanje, veščine, spretnost), ki jih je mogoče razmeroma enostavno 

razvijati z izobraževanjem in urjenjem, in nevidne ali skrite kompetence (na primer 

lastnosti, vedenje, vrednote, prepričanja), ki jih je težje razvijati z izobraževanjem in je 

enostavneje izbrati »prave ljudi na prava mesta« (Dialogos, 2007b).  

 

Navedene delitve so do neke mere podobne oziroma opisujejo podobne kompetence, po 

mnenju Kerznerja in Saladisa (2009, str. 125) pa določeni projekti potrebujejo tudi dodatna 

specializirana znanja, kot so določiti, ali so potrebne ekonomske analize, ugotoviti potrebo 

po zapletenem tehničnem znanju, ugotoviti, ali je dovoj podpore v funkcionalni 

organizaciji, in oceniti sposobnost organizacije, določitev tveganja zaradi nove in zapletene 

tehnologije, določanje prioritet projekta glede na ostale projekte in poslovne potrebe, 

ocenjevanje morebitnih notranjih ali zunanjih zahtev, sposobnost za vodenje več izvajalcev 

hkrati, sposobnost komuniciranja z mediji, sposobnost delati z ustreznimi vladnimi 

organizacijami, pridobiti ustrezno varnostno potrdilo, če to zahteva organizacija, vlada ali 

druge posebne organizacije.   

 

Avtorji ICB 3.0 iz Mednarodnega združenja za projektni management so skušali zaobjeti 

čim več tehtnih kompetenc in jih opredelili 46, zaokroženih v tri sklope: tehnične, 

vedenjske kompetence in kompetence okolja. Izoblikovali so »oko kompetenc« (ICB 

3.0, 2006), ki je prikazano na Sliki 4. Razvidno je, da je IPMA opredelila veliko veščin 

managerja, zato se nam že takoj porodi vprašanje, ali je sploh mogoče, da manager 

obvladuje vse kompetence, in ali je sploh potrebno, da obvladuje vse. Stare (2011, str. 55) 

v svojem delu pojasnjuje, da je to odvisno od kompleksnosti (organizacijske zahtevnosti) 

in vrste projekta.    
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Slika 4: Oko kompetenc 

 

 
 

Vir: C. Gilles et al., ICB 3.0, 2006, str. 37.  

 

Brill, Bishop in Walker (2006, str. 123–124) so v raziskavi kompetenc uspešnega 

projektnega managerja analizirali 117 dejavnikov, ki vplivajo na uspešno delovanje 

managerja, in jih razdelili v devet kategorij. V osem kategorij so razporedili 78 dejavnikov 

uspeha (67,5 %), vključenih v organiziran proces učenja (torej se jih lahko naučimo). V 

zadnji kategoriji je ostalo le 39 dejavnikov uspeha (33,3 %), ki jih avtorji niso mogli 

vključiti v katero koli od kategorij, saj jih managerji ne pridobijo s šolanjem v 

izobraževalnem procesu. Osebnostne lastnosti te kategorije so (Brill, Bishop & Walker,  

2006, str. 139–140): integriteta, iskrenost, iznajdljivost pod pritiskom, zdrava pamet, 

jasnost, predanost, osredotočenost, usmerjenost k rezultatom, vztrajnost, fleksibilnost, 

zaupljivost, proaktivnost, dostopnost, obvladovanje značaja drugih, poštenost, pozitiven 

odnos, iznajdljivost, delovna etika, discipliniranost, sposobnost učiti se sproti, pozornost na 

detajle, realističnost, odprtost, obvladovanje dvoumnosti, logičnost, razumevanje, občutek 

za nujnosti, taktnost, kreativnost, energičnost, inovativnost, humor, pogum, potrpežljivost, 

vizionarstvo, empatičnost, gledanje iz prave perspektive, radovednost, karizmatičnost.      

 

Bertoncelj (2010, str. 92) v raziskavi preučuje konativne kompetence slovenskega 

managerja. Te vedenjske kompetence so odvisne od vzgoje, družine, šole, prijateljev in jih 

je težko zamenjati, tako kot znanje in veščine (Kovač & Bertoncelj, 2007, str. 98–103), ki 
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Učinkovitost 

Posvetovanje 
Pogajanje 

Konflikti in krize 

Zanesljivost 
Upoštevanje vrednot 

Etika  



 17 

jih lahko spodbuja ali ima prirojene (percepcija priložnosti, kreativnost, inovativnost, 

sprejemanje tveganja in pobude, ki bo omogočala učinkovitost v spreminjajočem se 

okolju). Poleg navedenih so opredeljene še kognitivne, ki se jih lahko nauči, ter afektivne 

kompetence, ki jih pridobi skozi proces socializacije in učenja. Avtor v raziskavi 

konativnih kompetenc ugotavlja, da so managerji nagnjeni k analiziranju in primerjanju 

rezultatov s preteklostjo, vendar se nekoliko manj osredotočajo na podrobnosti. Radi se 

držijo obstoječih procesov, planiranega in rutinskega dela. Slovenski managerji niso 

agresivni pobudniki, vendar se ne upirajo priložnostim, ko se te pojavijo. Po drugi strani so 

zgodovinske in socialno-ekonomske okoliščine v Sloveniji managerje naučile 

prilagodljivosti in poslušnosti.   

 

Manager se večino časa ukvarja z drugimi, zato so interpersonalne kompetence bolj 

pomembne pri managerskem delu, je izpostavila Miriam Y. Lacey (1982). Avtorica je 

opredelila, da se uspešnost managerja razlikuje od organizacije do organizacije in od stroke 

do stroke ter dodaja, da se managerji lahko naučijo veščin in znanj, vendar jih morajo biti 

sposobni tudi implementirati v situacijah. Zaradi narave dela je priložnosti za uspešne 

projektne managerje v organizaciji vse več, zato si manager lahko pomaga s seznamom 

kompetenc, ki jih želi razviti, da bo deloval uspešno. Ker se že kaže premik iz tehničnih v 

vedenjske kompetence (Cheng et al., 2005, str. 25), kar dviguje pomembnost mehkih 

oziroma soft skills, se bomo osredotočili na vedenjske kompetence projektnih managerjev.  

1.2.1 Dosedanje raziskave kompetenc managerjev 

 

Starkweather in Stevenson (2010, str. 36–38) sta ocenila pomembnost PMP-certificiranja 

skozi pomembnost ključnih managerjevih kompetenc v očeh vodstvenega kadra IT v dveh 

delih študije. V prvem delu sta zbrala glavna merila, ki jih vodstvo uporablja pri izbiri 

projektnih managerjev, nato pa v drugem delu študije preverila, katere ključne kompetence 

(veščine in lastnosti) projektnih managerjev na splošno izbirajo vprašani v ZDA s pomočjo 

sedemstopenjske Likertove lestvice (N = 3.258). V Tabeli 4 je prikazan rezultat 15 

komeptenc (v odstotku), ki so jih ocenili kot »pomembne« in »zelo pomembne« 

kompetence projektnih managerjev. Razvidno je, da so na prvo mesto postavljali vedenjske 

kompetence projektnih managerjev (vodenje, komuniciranje, reševanje nejasnosti in kriz, 

uvajanje sprememb) ter nekoliko slabše ocenili tehnične kompetence (tehnična znanja, 

izobrazba, pretekle izkušnje).  

 

Mühlbacher, Nettekoven in  Kovac (2011) so v raziskavi ugotovili, da imajo notranji in 

zunanji vzroki za spremembe značilen vpliv na potrebne kompetence v Sloveniji. Za 

ugotavljanje dejstva, katera kompetenca je statistično značilna glede na trenutno in 

pričakovano stanje pomembnosti, so uporabili T-test (N = 111). Pri dvanajstih 

kompetencah se je pokazala razlika med sedanjo in prihodnjo vrednostjo, pri štirih pa je 

tveganje večje kot 5 %. V Tabeli 5 so prikazane pomembnejše kompetence.   

 

http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/indexinglinkhandler/sng/au/M$fchlbacher,+J$fcrgen/$N?accountid=16468
http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/indexinglinkhandler/sng/au/Nettekoven,+Michaela/$N?accountid=16468
http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/indexinglinkhandler/sng/au/Kovac,+Jure/$N?accountid=16468
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Tabela 4: Najbolje ocenjenih 15 kompetenc iz raziskave Starkweatherja in Stevensona 

 

Kompetenca projektnega managerja Odstotek »pomembno« in »zelo 

pomembno« ocenjenih komeptenc  

Vodenje  94.8 

Sposobnost komuniciranja na različnih ravneh  93.5 

Komunikacijske sposobnosti  87.2 

Pisne sposobnosti  87.1 

Vedenje  85.3 

Sposobnost reševanja nejasnosti in uvajanje 

sprememb 

82.9 

Delovna zgodovina 68.9 

Izkušnje 67.1 

Sposobnost stopnjevanja  66.3 

Kulturna umeščenost 57.2 

Tehnične sposobnosti 46.1 

Izobrazba 37.7 

Dolžina predhodnih zaposlitev 23.0 

Pretekla velikost tima 18.0 

PMP-certificiranje  15.46 

 

Vir: J. A. Starkweather in D. H. Stevenson, PMP® Certification as a Core Competency: Necessary But Not 

Sufficient, 2010, str. 37.  

                                                

Tabela 5: Pomembnost kompetenc po raziskavi Mühlbacherja, Nettekovena in Kovaca 

 

Kompetenca Razlika T Zanesljivost 

(Sig., 2-sided) 

Pripravljenost za učenje 3,15 3,20 0,002 

Vizionarsko mišljenje 1,83 1,89 0,061 

Osebni razvoj 1,71 2,01 0,047 

Znanje tujih jezikov 1,26 2,32 0,022 

Inovativnost 1,56 1,76 0,082 

Fleksibilnost 0,95 2,27 0,025 

Lobiranje  0,81 1,90 0,060 

Popolno obvladovanje kakovosti -0,63 -2,01 0,047 

Sposobnost delegiranja -0,86 -1,93 0,056 

Procesni management -1,98 -2,40 0,018 

Komunikacija  -3,09 -3,10 0,002 

Klasične vodstvene sposobnosti  -3,47 -2,80 0,006 

 

Vir: J. Mühlbacher, M. Nettekoven in  J.  Kovac, Competency management in Slovenia: Paradoxes between 

development trends and drivers of change, 2011, str. 86–87. 

 

 

http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/indexinglinkhandler/sng/au/M$fchlbacher,+J$fcrgen/$N?accountid=16468
http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/indexinglinkhandler/sng/au/Nettekoven,+Michaela/$N?accountid=16468
http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/indexinglinkhandler/sng/au/Kovac,+Jure/$N?accountid=16468
http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/indexinglinkhandler/sng/au/M$fchlbacher,+J$fcrgen/$N?accountid=16468
http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/indexinglinkhandler/sng/au/Nettekoven,+Michaela/$N?accountid=16468
http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/indexinglinkhandler/sng/au/Kovac,+Jure/$N?accountid=16468
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Tabela 6: 23 najbolje ocenjenih kompetenc iz raziskave Abrahama in ostalih 

 

Vodstvena kompetenca  Odstotek 

organizacij, ki so 

ocenile 

kompetenco kot 

pomembno (2) 

Odstotek organizacij, 

ki kompetenco 

uporabljajo kot 

kriterij za 

ocenjevanje 

managerjev (3) 

Razlika v 

odstotkih 

(2 – 3 = 4) 

Dobre ustne in pisne 

komunikacijske 

sposobnosti  

92,8 69,3 23,5 

Usmerjenost k reševanju 

problemov  

89,2 72,9 16,3 

Usmerjenost k rezultatom 87,7 78,3 9,4 

Medosebne lastnosti  87,0 64,3 22,7 

Vodstvene sposobnosti  85,9 76,9 9,0 

Usmerjenost k strankam  84,5 71,5 13,0 

Fleksibilnost in 

prilagodljivost  

81,9 47,4 34,5 

Timski delavec  81,6 63,9 17,7 

Zanesljivost  81,6 53,1 28,5 

Usmerjenost v kvaliteto  80,1 69,3 10,8 

Tehnično znanje 76,9 63,5 14,4 

Podjetniško znanje  73,3 49,8 23,5 

Delavnost  66,1 41,2 24,9 

Razvijanje sposobnosti 

osebja  

65,3 47,7 17,6 

Zdravo zavedanje  57,8 49,8 8,0 

Domiselnost 51,6 21,7 29,9 

Prevzema odgovornost  50,0 19,3 30,7 

Obvladuje čas 47,3 34,7 12,6 

Odločnost 40,8 19,1 21,7 

Profesionalno oblečen  29,9 14,4 15,5 

Nekompromisen  15,5 5,1 10,4 

Znanje tujih jezikov  6,9 2,2 4,7 

Pretekle izkušnje z delom 

in življenjem v tujini  

5,8 1,9 3,9 

 

Vir: S. Karns Abraham, L. K. Shaw & M. Mena,, Managerial competencies and the managerial performance 

appraisal process, Journal of Management Development, 2001, str. 846. 
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Rezultati kažejo razliko med ocenjeno pomembnostjo in dejansko uporabo kompetence v 

praksi pri vseh kompetencah, kar pomeni, da je zavedanje za posamezno kompetenco 

prisotno, vendar jih v anketiranih organizacijah v praksi dejansko ne uporabljajo. Največja 

razlika se je pokazala pri fleksibilnosti in prilagodljivosti, zanesljivosti, delavnosti, 

domiselnosti in pri prevzemanju odgovornosti.  

 

Zadnja leta se teža managerjevih vedenjskih veščin vse bolj povečuje, kar nam prikazujejo 

različne raziskave in vprašalniki za samoocenjevanje managerjev v zadnjih letih. Za 

ocenjevanje razvitosti managerjevih kompetenc sta Martin in Tate (2001, str. 227–229) 

predlagala vprašalnik za samoocenjevanje uspešnosti delegiranja nalog in vodenja (Priloga 

2), lahko pa se preveri še vprašalnik Warrena Blanka (The 108 Skills of Natural Born 

Leaders. NewYork, Amacom, 2001). Tudi različna podjetja (Biro praxis, Dialogos) so se 

začela ukvarjati z analizami managerjevih kompetenc, na primer po konceptu vprašalnika 

360
o
, na podlagi katerega predlagajo izboljševanje določenih kompetenc. Na Sliki 5 smo 

prikazali model t. i. »kolesa kompetenc«, ki vsebuje kompetence prvega reda, ki so lahko 

členjene tudi globje.   

 

Slika 5: Kolo kompetenc 

 

 
 

Vir: Biro praxis, Modeli kompetenc, 2013.  
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Bagonova (2013, str. 8–13) pojasnjuje kompetence skozi organizacijske vloge, pri katerih 

se posveča organizacijskemu vedenju na ravni posameznika, s predpostavko, da 

organizacijsko vedenje sprožajo določena znanja, veščine, sposobnosti in druge lastnosti 

(ki jih s skupnim imenom imenuje kompetence) posameznika. Če posameznik želi 

spodbuditi organizacijsko vedenje, ki omogoča delovno uspešnost, pa mora ugotoviti, 

katera kombinacija kompetenc ga omogoča. Bagonova zato podaja model določanja 

kompetentnega profila, ki ocenjuje zahtevano razvitost kompetence in dejansko razvitost 

(Slika 6) in na podlagi ugotovljenih prioritet določanje načrtovanja izboljševanja 

sposobnosti (Slika 7).  

 

Slika 6: Ugotavljanje razlik med zahtevanimi in dejanskimi kompetencami  

 

Kompetence Zahtevana in dejanska razvitost 

1 2 3 4 

Komunikacijske 

sposobnosti 

Z  D  

Vodstvene sposobnosti  ZD   

Organiziranje  D Z  

Timsko delo  Z  D 

Obvladovanje strank  D  Z 

 

Vit: J. Bagon, Kompetence, sidra, 3MD, 2013, str. 12. 

 

Slika 7: Določanje prioritet pri načrtovanju izboljševanja uradnikovih sposobnosti 

 

Nizka 

pomembnost 

kompetence 

   Z    

Visoka 

pomembnost    

kompetence 

 Z 

  

Relativna 

prednost – 

preseganje 

Relativna 

prednost 

uradnika – 

ustreza 

D 

Velika  

uspešnost  

uslužbenca 

Relativna slabost 

– 

nepomembno 

Relativna 

slabost – 

pomanjkanje 

D 

Neuspešnost 

uslužbenca 

 

Vit: J. Bagon, Kompetence, sidra, 3MD, 2013, str. 13.  

 

Predstavili smo le nekaj raziskav kompetenc, vrnimo pa se na opredelitev vedenjskih 

kompetenc po ICB 3.0 in podrobneje opredelimo posamezno vedenjsko kompetenco 

projektnega managerja v naslednjem poglavju.  
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2 VEDENJSKE KOMPETENCE PROJEKTNIH MANAGERJEV  

 

Osnovno opredelitev vedenjskih kompetenc, ki jih obravnavamo v raziskavi, smo povzeli 

po opredelitvi ICB 3.0 in uporabili nazive kompetenc Združenja za projektni management 

v slovenski različici z naslovom Struktura kompetenc projektnega managerja (SKPM). 15 

vedenjskih kompetenc z izbranimi podtemami bomo podrobneje opredelili s pomočjo 

slovenskih in tujih avtorjev, za lažji pregled pa smo jih predstavili v Tabeli 7.  

 

Tabela 7: Vedenjske kompetence projektnih managerjev po ICB 3.0 in njihova področja 

 

Vedenjska kompetenca Področja kompetence  

Voditeljstvo  

(angl. leadership)  

- mentorstvo 

- delegiranje 

- povratne informacije 

- vodstveni stili 

- motivacija 

- prirojena avtoriteta 

- moč 

- priznavanje 

- trdovratnost  

Pripadnost in motivacija  

(angl. engagement and 

motivation)  

- odgovornost 

- delegiranje in pooblaščanje 

- zanos 

- modeli motiviranja 

- razvoj timskega duha 

- pozitivni odnos 

- ubeseditev in vizualizacija ciljev  

Samoobvladovanje (angl. 

self-control)  

- odnos do dela 

- ravnovesje in prioritete 

- mentalni modeli 

- samoobvladovanje 

- timsko delo 

- management časa 

- delo pod stresom 

Vztrajnost  

(angl. assertiveness)  

- vztrajnost in prepričevanje 

- avtoriteta 

- diplomacija 

- pogajanje 

- osebno prepričanje 

- osebnost 

- odnosi 

- samozavest 

- samoobvladovanje 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

Vedenjska kompetenca Področja kompetence  

Sprostitev  

(angl. relaxation)  

- primerno ravnovesje med delom, družino in prostim 

časom 

- zavedanje 

- razbremenitev 

- humor 

- domišljija 

- dojemanje 

- osebni stiki 

- revitaliziranje 

Odprtost  

(angl. openness)  

- dostopnost 

- splošna razgledanost 

- fleksibilnost 

- odprtost do razlik v starosti, spolu, spolni 

usmerjenosti, veri, kulturi in invalidnosti 

- transparentnost  

Ustvarjalnost   

(angl. creativity)  

- tehnike ustvarjalnosti 

- čustvena inteligenca 

- holistično razmišljanje 

- domišljija 

- intuicija 

- nove kombinacije 

- optimizem 

- ubeseditev in vizualizacija ciljev  

Usmerjenost k rezultatom  

(angl. results orientation)  

- nenehen napredek 

- komunikacija 

- delegiranje 

- učinkovitost 

- podjetništvo 

- integracija družbenih, tehničnih in okoljskih vidikov 

- management pričakovanj zainteresiranih strani 

- management tveganj, sprememb, konfiguracij 

Učinkovitost  

(angl. efficiency)  

- konkurenčne primerjave in meritve 

- kompromisi 

- naključni dogodki 

- nenehen napredek 

- stroški življenjskega cikla 

- produktivnost 

- energijska učinkovitost in učinkovitost virov 

- socialni in okoljski stroški  

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

Vedenjska kompetenca Področja kompetence  

Posvetovanje  

(angl. consultation)  

- argument 

- soočenje 

- svetovalne metode in tehnike  

- odločanje in ustvarjanje obojestranske zmagovalne 

situacije 

- diplomacija 

- pogajanje  

- utemeljevanje 

- planiranje scenarijev 

- sistematično in strukturirano razmišljanje 

- sistemski inženiring  

Pogajanje  

(angl. negotiation)  

- govorica telesa 

- komunikacije 

- voditeljstvo 

- pogajalske tehnike 

- reševanje problemov 

- management konsenzov 

Konflikti in krize  

(angl. conflict and crisis)  

- arbitraža 

- pogodba 

- tim kriznega managementa 

- prenos odločitev na druge ravni 

- medčloveške veščine 

- presoja 

- mediacija 

- motivacija 

- analiza tveganj  

Zanesljivost  

(angl. reliability)  

- kontrolni cikli 

- stil managementa 

- mreženje z vsemi zainteresiranimi stranmi  

- planiranje in organiziranje 

- management kakovosti 

- planiranje scenarijev  

- sistematične in disciplinirane delovne metode  

- management ciljev  

- toleriranje napak  

Upoštevanje vrednot  

(angl. values appreciation)  

- skrb za vpliv 

- komunikacija med stalno organizacijo in projektnim 

timom  

- vzdrževanje stikov 

- osebni interesi in cilji  

- osebna predstavitev  

- politična občutljivost  

- vplivne skupine  

- družbena občutljivost  

- sprejemanje odgovornosti za lastna dejanja  

se nadaljuje 
 

 



 25 

nadaljevanje 

Vedenjska kompetenca Področja kompetence  

Etika  

(angl. ethics)  

- kodeks vedenja 

- zaupanje 

- pravičnost 

- integriteta 

- lojalnost  

- moralni standardi 

- spoštovanje  

- solidarnost  

- transparentnost  
 

Vir: C. Gilles et al., ICB 3.0, 2006, str. 83-124. 

 

2.1 Voditeljstvo (angl. leadership)  

 

Najbolj poznana vedenjska kompetenca in po mnenju več avtorjev tudi najpomembnejša, 

je voditeljstvo. Možina (Možina et al., 1994) opredeljuje vodenje kot sposobnost vplivanja, 

spodbujanja in usmerjanja drugega, da bi dosegli želene cilje. Wideman in Vilay (2007) 

vodenje projektnega tima opredeljujeta kot zmožnost pravilne izvedbe aktivnosti preko 

drugih. Slednje zahteva vizualizacijo ciljev, (ne)premagljive razloge za dosego cilja, 

oblikovanje realnih rokov in zmožnost privabiti zmagoviti tim. Manager mora biti vodja, 

imeti ustrezno strokovnost, biti proaktivnen
 
ter fleksibilen.  

 

Definicija ločuje managerje od voditeljev v dejstvu, da se razlikujejo vrednote in osebne 

lastnosti enega in drugega (Bennis & Nanus, 1985, str. 21). Managerji si prizadevajo za 

stabilnost, učinkovitost, so brezosebni, prevzemajo tveganje in so usmerjeni predvsem v 

kratkoročne izide. Voditelji na drugi strani cenijo fleksibilnost, inovativnost, cenijo ljudi 

enako kot ekonomske izide, usmerjeni pa so predvsem na ustvarjanje in doseganje 

dolgoročnih smotrov, ciljev in strategij. Dejstvo je, da mora biti vsak manager (kot 

organizator in koordinator) tudi vodja, ki zna prepričati podrejene, da mu sledijo. Newell in 

Grashina (2004) navajata naslednje razlike med managerjem in voditeljem:  

 

 Psihološki osebni profil: administrativni pri managerju in inovativni pri vodji. 

 Moč in pristop, kako usmerjati člane: administrativno odrejanje pri managerju in 

inspiracijsko pri vodji, podrejeni spoštovanje zamenjujejo z občudovanjem.  

 Pristop pri aktivnostih: manager se usmerja v objekt in natančno planira, vodja je 

usmerjen bolj v vizijo, kontrolo zamenja zaupanje.  

 Pristop planiranja: manager planira glavne cilje, ki jih določijo drugi, vodja je ciljem 

povsem predan, profesionalnost zamenja entuziazem.  

 Vplivanje na ljudi: manager vpliva po logični poti, vodja po emocionalni.  

 Splošno: manager se drži pravila »delati stvari pravilno«, vodja pa »delati prave 

stvari«.  
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Podteme, ki označujejo kompetenco voditeljstva po ICB 3.0, bomo obrazložili v 

nadaljevanju. Orth, Wilkinson in Benfari (Sanyal & Guvenli, 2004, str. 37) so že v 

osemdesetih pisali o tem, da se vse pogosteje namesto besede »šef« (angl. boss) uporablja 

beseda »trener« (angl. coach). Ko manager pozna želena znanja in veščine za projektno 

delo, se usmeri v urjenje in mentorstvo (angl. coaching) nižjih managerjev, da se bodo 

usposobili za delo na višjem nivoju. Manager si pomaga z učnim planom, ki vključuje tako 

prenašanje znanja, učinkovitosti, informacij kot tudi prenašanje vedenja in odnosa do 

projektnega dela. Sanyal in Guvenli (2004, str. 37) ločujeta tri vloge mentorja. Je kot 

trener, ki si prizadeva razvijati sposobnosti varovanca, kot svetovalec podpira in krepi 

manj izkušenega ter kot sponzor ali boter jamči zanj in po potrebi posreduje v prid 

varovanca. Dreher in Ash sta v raziskavi celo ugotovila, da obstaja značilen vpliv med 

mentoriranjem in pripadnostjo organizaciji, tako so imeli varovanci večjo zavezanost do 

organizacije kot tisti brez mentorja. Usmerjani starejši managerji povečujejo efektivnost 

mlajših, jih usmerjajo s tehničnimi nasveti, izboljševanjem dela, učinkovitim obveščanjem 

in ustreznim managemetom časa, tako da skozi učenje vrednot povečujejo kompetence 

(Robb, 2008, str. 173). Crawford (2011, str. 191–192) je v raziskovanju organizacij, ki 

učijo bodoče višje kadre v lastni organizaciji ali pa v ločenih učilnicah, spoznal, da je kar 

91 % organizacij dosegalo boljše rezultate pri delu. 

 

Delegiranje (angl. delegation) poteka tako iz višjega managementa (ali naročnika) 

projektnemu managerju kot tudi od projektnega managerja funkcijskim managerjem ali 

članom tima (Kerzner, 2003, str. 204–205). Na delegiranje odgovornosti vpliva več 

dejavnikov, razlaga Kerzner: velikost projekta, razvitost in življenjski cikel projekta, 

sposobnosti sodelavcev ter osnovna poslovna dejavnost. Pomembnost delegiranja za 

uspešnega managerja izpostavljata tudi Quinn in Spreitzer (Sanyal & Guvenli, 2004, str. 

37), ki pravita, da manager deli informacije in preda možnost odločitve ostalim članom, 

tako jim da moč ter s tem poveča njihovo samozavest in motivacijo. Delegira naloge in 

pooblastila, ne more pa delegirati odgovornosti. Delegira zaupanja vrednim tiste naloge, ki 

so primerne sposobnostim članov tima, in jim daje svobodo pri njihovem načinu dela. 

Naloge morajo biti v ravno pravšnji meri razdeljene med sodelavce, da manager ni 

obremenjen in obdrži moč v organizaciji. Več o delegiranju in pooblaščanju tima bomo 

razložili tudi v poglavju o motivaciji 2.2.    

 

Manager pridobiva povratne informacije (angl. feedback), jih kontrolira ter na njihovi 

podlagi išče ustrezne rešitve za tekoče aktivnosti. Povratne informacije lahko dobi od 

sodelavcev, naročnikov, stalne organizacije ali iz okolja. Pretok infrormacij mora potekati 

v obe smeri.  

 

Vodstveni stili (angl. leadership styles): V teoriji poznamo vrsto teorij vodstvenih stilov. 

Če izluščimo iz teorij, kar je skupnega projektnemu delu, ugotovimo, da teorije poudarjajo 

skrb za ljudi, domnevajo, da ljudje radi delajo, so usmerjeni k ciljem, so pripravljeni 

sprejemati odgovornost, rešujejo probleme ter ustvarjajo dobre pogoje za delo in vzdušje.   
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Motivacija (angl. motivation): Managerjevo apeliranje na sodelavce spodbuja njihovo 

zavzetost za delo, jih usmerja na pravo pot k cilju ter jih vedno znova prepriča, da so 

aktivnosti ustrezne za doseganje rezultatov. Ker se želje posameznikov spreminjajo, mora 

manager spreminjati način zadovoljevanja potreb, kar so avtorji že v preteklosti razlagali, 

mi pa bomo o tem nekoliko več obrazložili v točki 2.2.  

 

Prirojena avtoriteta (angl. natural authority): Avtoriteto so tradicionalno ocenjevali kot 

legitimno moč, ki se nanaša na moč managerja, ki mu jo daje položaj v organizacijski 

hierarhiji, vendar danes ni več tako. Karizmatika je Ložar (2002, str. 71) opredelil kot 

osebo, ki izžareva moč, je samozavesten in prepričljiv, s tem pa vzbuja zaupanje, sodelavci 

mu priznavajo avtoriteto in vidijo v njem posebne sposobnosti ter mu lojalno in navdušeno 

sledijo zaradi njegove močne osebnosti. Voditelj s karizmo vpliva na zaupanje sodelavcev, 

občuti njihove želje in upanja ter postavlja cilje, ki so v skladu z njihovimi vrednotami in 

prepričanji. Tako sodelujoče navdušuje za skupen cilj. Jay Conger (Kloppenborg, Shriberg 

& Venkatraman, 2003) definira karizmatičnega vodjo kot nekoga, ki ima sposobnost uvesti 

spremembo v organizaciji v štirih fazah: zazna priložnosti in najde vizijo, izoblikuje vizijo, 

zgradi zaupanje v vizijo in vizijo tudi doseže. V zadnjih petih letih je karizma projektnega 

managerja dobila zelo velik pomen. Študija (Kloppenborg et al., 2003) je pokazala, da je 

ena tretjina študentov kot karizmatika (svojega nadrejenega ali vodjo podjetja) označila 

osebo, ki je uživala v svojem delu. Tudi Skulmoski in Hartman (2009, str. 72) poleg ostalih 

socialnih veščin, ki jih pridobimo že v mladosti (kot so spoštovanje, točnost, vljudnost, 

zaupanje in odkritost), izpostavljata karizmo. Pravita, da se intenziteta izražanja skozi 

projektne faze spreminja. Če jo manager ima, bo lažje prepričal vpletene strani, da je 

projekt dober, in bo uspešen že v prvi fazi projekta. Prav tako pri ustanavljanju skupine 

karizmatični vodja združi tim in z zgledom gradi zaupanje. V planiranju in implementaciji 

bo vodil tim s svojim šarmom ter navdajal ostale s pozitivizmom in zagnanostjo. Člani mu 

bodo zaupali, nakazovali in reševali probleme. V fazi implementacije se že lahko pokaže 

potreba po vživljanju v čustva drugih, saj člani pogosto ne dobijo pričakovanega in zato 

mora manager ustrezno usklajevati njihova pričakovanja. Če tega ne naredi, se lahko 

zgodi, da zaradi svojih osebnih težav popustijo pri aktivnostih, kar vpliva na celoten 

projekt. Prav tako kompetence, kot so zaupanje, odkritost ter pravičnost, vplivajo na 

zaključevanje, ko mora manager izpeljati obljubljeno.  

 

Moč (angl. power): Manager uporablja moč zato, da vpliva na delo drugih, s spremembo 

njihovih stališč in ravnanj. Kot je razlagal že Možina, lahko moč izhaja iz različnih virov, 

vendar se bo uspešen vodja izogibal legitimni moči in moči pritiska in izrabljal strokovno 

moč. Med sodelavce bo uspešen vodja delil moč, vpliv in s tem pritegnil člane k pravilnim 

odločitvam ter jih motiviral k pripadnosti in obvladovanju situacij (Možina et al., 1994, str. 

526). 

 

Priznavanje (angl. recognition): Da bo ekipa pod vodstvom managerja lahko dobro 

delovala, mora biti manager priznan s strani sodelavcev in višjega managementa, če ta je. 
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Priznanje bo pridobil s pomočjo prodorne in edinstvene karizme, vidnimi izkušanjami, 

strokovnim znanjem, jasnim vodenjem ter predvsem odkrito komunikacijo z vsemi 

udeleženci pri projektu.  

 

S trdovratnostjo (angl. tenacity) vodje mislimo predvsem na zagnanost in usmerjenost k 

cilju. Vodja ne bo za nobeno ceno skrenil s poti proti cilju ob spremembah ali v krizah 

dovolil, da prekrižajo uresničevanje projekta.  

 

Vizija (angl. vision) govori o izoblikovani sliki želenega stanja v prihodnosti. Ta mora biti 

skladna tudi z vizijo stalne organizacije in interesnimi skupinami. Manager mora vizijo 

jasno predstaviti, jo podati kratko in privlačno ostalim sodelavcem. Tako jih bo motivirala 

in predstavljala izziv vsakemu posamezniku na projektu.  

 

Young (2007, str. 61) izpostavlja, da se pomembne veščine vodje prepletajo tudi z ostalimi 

kompetencami, to so: fleksibilnost in prilagodljivost, sposobnost podajanja pobude, 

samozavest, zaupanje in verbalna spretnost, ambicioznost, osebni notranji interes in 

predanost, učinkovita komunikacija in spretnost dobrega poslušanja, navdušenje, 

domišljija in ustvarjalnost, organiziranost in samodiscipliniranost, biti bolj splošen in ne 

strokoven, vendar imeti tehnično zavest, sposobnost določitve problema in reševanja, 

ustvarjati motivacijsko delovno okolje, sposobnost usmerjanja članov na glavne cilje 

projekta, usposobljenost za delo z managerskimi orodji in tehnikami, izkušenost v 

managerskih procesih in postopkih, spoštovanost s strani kolegov, sodelavcev in višjega 

managementa, zaskrbljenost za doseganje uspeha.  

 

2.2 Pripadnost in motivacija (angl. engagement and motivation)  

 

S pripadnostjo projektu označujemo pozitiven vzgib osebe, da vzpodbudno vpliva na 

projekt in je notranje motivirana, da bo njen osebni prispevek k projektu maksimalen. 

Pripadnost je pogojena z željo po opravljanju določenega dela, z željo po sodelovanju, z 

osebnimi stališči, sposobnostjo prenašanja vzponov in padcev. Projektni manager motivira 

zaposlene z denarno ali nedenarno nagrado. Nekateri sodelavci pa so bolj motivirani zaradi 

medsebojnega spoštovanja, odkritosti, zaupanja, samostojnosti pri delu, napredovanja, 

javnega ali osebnega priznanja, fleksibilnega delovnega časa, vstopnic za obisk prireditev, 

parkirnega mesta, prijazne ureditve pisarne itd.  

 

Med vedenjskimi kompetencami odgovornost (angl. accountability) pomeni predvsem 

»biti odgovoren«, delno se to nanaša na to, da nekomu zaupamo, da bo nekaj naredil. 

Odgovornost (angl. responsibility) je povezana z delovnimi obvezami – nekdo je 

odgovoren za izvedbo določenega dela (prevaja se tudi kot obveznost). Kerzner (2003, str. 

90–91, 427) pojasnjuje oba pojma v povezavi z avtoriteto (angl. authority) in jih moramo 

obravnavati z roko v roki. Avtoriteta je podeljena posamezniku (lahko zaradi njegove 

pozicije v podjetju), da lahko sprejema glavne odločitve. Manager ima lahko avtoriteto 
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brez moči ali moč brez avtoritete. Odgovornost (angl. responsibility) je obveza 

posameznika, ki ima vlogo v organizaciji, da bo uspešno opravil nalogo. Odgovornost 

(angl. accountability), ki pa jo pojasnjuje kot avtoriteto z odgovornostjo, pa je odgovornost 

za uspešno opravljeno posebno nalogo. Manager v prvi vrsti odgovarja stalni organizaciji 

in naročniku projekta, nato tudi sodelavcem in zainteresiranim skupinam. Manager je 

pripravljen izpolniti vse potrebno, da bo projekt zaključen uspešno in da je zgled članom 

tima. Odgovornost za opravljanje strokovnega dela pri projektu pa prevzemajo tudi člani.  

 

Delegiranje in opolnomočenje (angl. delegation and empowerment): Opolnomočeni tim 

je efektivnejši in se čuti odgovornejšega za rezultate svojega dela, trdita Matrin in Tate 

(2001, str. 57–58), s tem pa prenaša breme projekta na člane tima. Da bi bilo 

opolnomočenje ustrezno, mora manager jasno postaviti vloge vsakega posameznika, 

opredeliti, kaj se od njega pričakuje, zagotavljati potrebne vire, da bo delo lahko 

opravljeno, poskrbeti, da nalogo opravljajo posamezniki z ustreznimi sposobnostmi in 

veščinami, jasno določiti odgovornosti. Projektni manager odgovornosti razdeli čim nižje 

po organizacijski strukturi zato, da se mu ni treba ukvarjati z delom vsakega posameznika, 

vendar to prepusti nižjim managerjem. Delegirane naloge spodbujajo člane tima, da 

zadovoljujejo svoje potrebe z doseganjem rezultatov. Posledično z večjo odgovornostjo 

člani vlagajo več napora v delo.  

 

Zanos in pozitivni odnos (angl. enthusiasm and positive attitude): Osebni zanos izhaja iz 

stališč, interesov, prepričanj in kulture. Pozitivno vzdušje bo ustvaril s stalnim 

komuniciranjem, odkritim in poštenim odnosom ter povratnimi informacijami o 

posameznikovem delu. Kritiko sprejema kot znak pripadnosti ter prevzema krivdo in deli 

zasluge med sodelujoče.   

 

Modeli motiviranja (angl. motivation models): V teoriji ločimo motivacijske teorije, 

usmerjene na potrebe (Maslowa teorija, Alderfererjeva teorija ERG, McClellandova 

teorija), usmerjene na cilje (teorija ekonomske motivacije, teorija cilja, enakosti ter 

pričakovanja) ter usmerjene na delovanje (učenje s pomočjo posledic, teorija socialnega 

učenja). V praksi projektni manager izbira tak način motiviranja, ki je najbolj primeren 

glede na stanje pri projektu, njegovemu osebnemu razvoju ter razvoju sodelavcev. 

Manager ne zadovoljuje le svojih potreb, temveč mora poskrbeti za zadovoljevanje potreb 

ostalih članov v timu.  

 

Razvoj timskega dela (angl. team building) lahko razložimo glede na odnose s pomočjo 

delitve posameznih faz po Flajsu (2001): spoznavanje, delovanje, konflikt in harmonijo. 

Člani tima se v začetni fazi spoznavajo, nato delujejo po določenih smernicah in postopkih. 

Timi se srečujejo s konflikti, ki jih mora vodja obvladovati in s skupnimi dogovarjanji in 

pogajanji reševati. Z rešitvijo kriznega stanja lahko tim doseže največjo učinkovitost v fazi 

harmonije. Timsko delo ima več prednosti, kot so različna znanja in informacije članov 

tima, različnost članov pripelje do diskusij z raznovrstnimi rešitvami, člani imajo podporo 
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drug drugega in lahko s pomočjo naredijo več, producirajo ideje in lažje rešujejo krizne 

situacije. Kot negativno stran izpostavimo t. i. skupinsko razmišljanje, ki lahko nastane ob 

neodkritih vlogah članov ali premagovanju v oblasti. Vodja mora zato vedno prepustiti 

drugim, da aktivno sodelujejo v diskusiji, izražajo svoja mnenja in želje ter spodbuja tiste, 

ki potrebujejo v diskusiji podporo. Manager plan projekta razdela skupaj s timom, 

spodbuja konstruktivne kritike, morebitne konflikte pa izkoristi za dvig kreativnosti in 

povečevanje pripadnosti članov k projektu.  

 

Človek si zapomni le 20 % tistega, kar sliši, kar 80 % pa tistega, kar sliši in vidi hkrati 

(Allan, 1990, str. 194). Zato manager uporablja poleg ubeseditev tudi vizualizacijo ciljev 

(angl. verbalisation and visualisation of objectives), da doseže razumevanje ciljev pri 

članih tima.  

 

2.3 Samoobvladovanje (angl. self-control)    

 

Goleman (1998) samoobvladovanje opredeljuje kot zmožnost kontroliranja in 

preusmerjanja vedenja in notranjih (pozitivnih ali negativnih) reakcij. Gre za notranji 

nadzor managerskega vedenja. Projektni manager obvladuje sebe, svoje psihofizično 

stanje, ima čustva, vendar ne idealizira, je prilagodljiv in odkrit (Spreitzer et al.,1997), 

predvsem pri reševanju problemov se hitro odzove in optimalno razporeja čas med stvari, 

ki so zanj pomembne (Brake, 1997). Vedno trezno presodi, preden ukrepa.  

 

Odnos do dela (angl. attitude towards work): Ima pozitiven odnost do dela, ki ga širi med 

sodelavce z jasnim in odprtim komuniciranjem, povratnimi informacijami in podpiranjem 

poštenega odnosa. Odnos mora biti vedno pozitiven, kljub nekaterim kriznim situacijam 

mora biti manager sposoben vzpostaviti korekten odnos.  

 

Ravnovesje in prioritete (angl. balance and prirorties): Tavčar razlaga, da manager 

določa prioritete glede na pomembnost in nujnost (Tavčar, 1998, str. 25–27). Pomembnost 

meri s koristmi, nujnost pa s tveganjem. Zelo pomembne zadeve so običajno deležne le 15 

% časa, malo pomembne stvari pa kar 65 % časa. Pomembne, vendar ne nujne, bo manager 

uredil sam, ko bo prišel pravi čas. Nujne in pomembne zadeve, ki lahko prinesejo občutne 

koristi, pa bo manager opravil takoj. Nenujne in nepomembne stvari se uredijo same, 

nujne, a ne tako pomembne, lahko manager prepusti drugim.  

 

Mentalni modeli (angl. mental models): Manager konstruktivno razmišlja na podlagi 

miselnih shem, ki so sestavljene iz nizov že dojetih pravil in vzorcev. Ta pravila so lahko 

naučena (nenamerno ali sistematično skozi proces izobraževanja) ali prirojena 

(prepoznavanje obraznih izrazov, strahovi). Mentalni modeli managerju služijo kot ogrodje 

za analizo, razumevanje ali odločanje, s tem pa usmerja svoje vedenje in čustva (Avsec & 

Musek, 2007).  
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Samoobvladovanje (angl. self-management): Podlaga za učinkovito delovanje managerja 

je samoobvladovanje, zato usklajuje svoj čas, nadzoruje razmerja med delom in ostalimi 

aktivnostmi, tehtno odmerja čas za posamezne aktivnosti in določa prioritete. 

Neobvladovanje samega sebe pripelje do neprofesionalnega vedenja.  

 

Timsko delo (angl. teamwork): Samoobvladovanje je toliko bolj pomembno v timu, saj je 

manager v stalni interakciji z ostalimi člani. Na prvem mestu je poznavanje sebe, čustev in 

vedenja, da lahko nemoteno dela v timu in usklajuje vedenja drugih. Manager mora biti 

stabilna in strpna oseba.  

 

Manager stremi k boljšemu izkoristku časa (management časa, angl. time management), 

kar uči in prenaša tudi na sodelavce, se osredotoča na probleme ter vsakodnevno 

pregleduje opravljeno delo in aktivnosti razporeja po prioritetah. Pomaga si s štirimi 

koraki: določitev vmesnih in okvirnih rokov (na sestankih roke preverja in po potrebi 

usklajuje), spremlja proces (proces se lahko spremlja datumsko ali odstotkovno glede na 

celoto), izračunava varianco (ugotavlja, v kakšni meri bi lahko do odstopanja prišlo, ali bo 

odstopanje kritično ali ne), sanacijsko ukrepa (če ugotovi, da bo do odstopanja prišlo, takoj 

ukrepa, pospeši določene procese, doda delovno silo, uskladi procese, na katere lahko 

vpliva) (Turner, 2009, str. 204–205).  

 

Projektno delo je stresno (angl. working under stress), ker ima projekt omejen čas, 

sredstva, stroške in zahtevano kakovost. Manager nadzira svoja čustva, ima visoko mejo 

frustracije, se pozitivno odziva na konstruktivne kritike, reagira umirjeno na osebne 

napade, oprošča. Do članov tima deluje pozitivno, jim vliva samozavest, pomaga jim 

spoznati stresno situacijo ter jih usmerja v pravilno delovanje. Z obvladovanjem samega 

sebe in managementom časa lahko manager omeji stres, drugače pa se lahko pokaže na več 

načinov, pojasnjuje Kerzner (2003, str. 278–279): manager je stalno utrujen (psihično 

izčrpan, nepotrpežljiv), depresiven (potrtost je čustveno stanje, ki je odraz malodušja in 

občutka nezadostnosti), fizično in psihično izčrpan (manager pogosto opravi največ dela 

sam, ker misli, da bo delo tako opravljeno hitreje in bolje), izgorel (to je stanje, ko je 

manager popolnoma izčrpan, tako fizično kot čustveno, in tega ni moč odpraviti s kratkim 

počitkom), nesrečen (zaradi previsokih planov, prevelikih zahtev naročnika itd.), se čuti 

ujetega (kadar nima kontrole in se čuti odvisnega od drugih), se čuti ničvrednega 

(običajno, kadar manager opravlja projekt, ki je manjvreden), je razočaran zaradi ljudi 

(običajno pri pogajanjih ali kadar člani ne delajo v dobro projekta), obupan (kadar je 

projekt izven dosega managerja, potem ne kaže želje po doseganju cijev), se čuti 

zavrnjenega (običajno, kadar imajo osebe z avtoriteto svoje odločitve za najboljše in 

projektnega managerja zavračajo), čuti tesnobo (skoraj vsi managerji vidijo vizijo 

uspešnega projekta skozi predor (angl. tunnel vision) in se zato čutijo omejene). Stres pa ni 

vedno negativen in če je prisotna prava mera, manager z njegovo pomočjo dosega boljše 

rezultate (Kerzner, 2003, str. 280). Stres ima moč, da prisili človeka v doseganje rokov, 

opravljanje zahtevnih nalog, in ima lahko konstruktiven vzgon. Manager se zaveda 
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pritiskov, povezanih z delom, in pozna tehnike premagovanja stresa, da se z njim zna 

spopasti in ga usmeri v koristno izkušnjo.   

 

2.4 Vztrajnost (angl. assertiveness)     

 

Manager ima jasno zastavljene cilje in stremi k rezultatom, je vztrajen pri svojem 

poslanstvu. Sodelavce prepričuje v uspešnost projekta, je odločen in argumentira doseganje 

konsenzov. Vztrajnost sodelavcem vliva s samozavestnim nastopom ter z ustrezno razlago 

aktivnosti in svojih odločitev.  

 

Avtoriteta (angl. authority) omogoča managerju, da spodbuja člane tima k projektnemu 

delu in k vztrajnosti, da bodo dosegli zastavljene cilje. Več o avtoriteti smo zapisali v točki 

2.1. 

 

Diplomacija (angl. diplomacy) je instrument formalnega in indirektnega dialoga med 

subjekti mednarodnega javnega prava, navaja Jazbec (2007), in naprej pojasnjuje, da gre za 

urejanje odnosov med državami na političnem, gospodarskem, vojaškem, znanstvenem, 

kulturnem, ekonomskem ali drugih področjih. Projektni manager podobno skrbi za odnose 

med različnimi subjekti, povezanimi s projektom, ima sposobnost, da z ljudmi ravna 

spretno in prilagodljivo glede na okoliščine. Svetličič (2011, str. 620) razlaga, da se tudi pri 

diplomaciji vračajo mehke veščine, ki naredijo razliko med tistimi, ki znajo, in tistimi, ki 

znajo znanje uporabiti in uveljaviti in so sposobni uspešne artikulacije novih znanj.  

 

Pogajanje (angl. negotiation): V procesu pogajanja je vztrajnost pomembna veščina. Da bi 

lahko vedeli dovolj o nasprotniku, se moramo predhodno o njem pozanimati ter se na 

pogajanja dobro pripraviti. Več o pogajanjih je predstavljeno v točki 2.11. 

 

Odnosi in razmerja (angl. relationships): V timu nastanejo razmerja med sodelavci in 

med sodelavci in vodjo, zato mora biti manager sposoben vzpostaviti dobre odnose med 

vsemi člani, kar vključuje medsebojno pomoč in komunikacijo, motivacijo, ustrezno 

reševanje konfliktov, to pa bo vodilo tudi do vztrajnosti in povezanosti tima.  

 

Osebnost, osebno prepričanje in samozavest (angl. personality, personal conviction and 

self-belief): Manager poskuša svoje osebne cilje poistovetiti z namenom projekta. Verjame 

v projekt. Članom tima prenaša odločitve in razloge zanje, stoji za svojo odločitvijo, razen 

če ga drugi prepričajo z ustreznimi drugačnimi argumenti. Samozavesten je tisti, ki razume 

svoja čustva, prednosti in slabosti, potrebe, vire in reakcije na probleme (Schein, 1978; 

Goleman, 1998). Pravo obrambo bo po mnenju Scheina naredil nekdo, ki bo dobro poznal 

svoje lastnosti in sposobnosti ter bo poslušal, kaj ima nasprotna stran za ponuditi. Manager 

verjame vase, zato lahko izkazuje vpliv in avtoriteto. Komunicira na odprt način in ukrepa 

na način, ki je najbolj primeren za posameznika. Je zanesljiv, zaupanja vreden in diskreten. 

Schulte (2004) pravi, da mora biti manager sposoben izpostaviti sebe za projekt ter imeti 
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dovolj samozavesti, da posreduje informacije v pravem trenutku, reagira, četudi mora 

posredovati slabo novico, je sposoben preseči nastala razočaranja ter voditi tim naprej.    

 

Samokontrola (angl. self-control): Avtorji ICB 3.0 med dejavnike kompetence vztrajnost 

uvrščajo tudi samokontrolo, ki smo jo podrobneje obravnavali pri samoobvladovanju, v 

točki 2.3. 

                         

2.5 Sprostitev (angl. relaxation)  

 

Zaradi narave projektov in stresnih situacij je sposobnost sproščanja managerjeva velika 

vrlina. Odkriti mora neskladja, vir spora ter spodbujati uporabo metod sproščanja 

sodelavcev in omiliti napetosti, če je to potrebno. Sprostitev naj bo psihična in fizična. V 

delovnem okolju spodbuja humor in odprto domišljijo ter po potrebi spodbuja k daljšemu 

sprostitvenemu odmoru. K skupinski sprostitvi tima pripomorejo rekreativne in družabne 

aktivnosti, kot so skupen izlet v gore, bovling, skupinski adrenalinski podvigi (rafting, 

adrenalinski park ...) piknik v naravi itd., ki so lahko tudi primeren pristop k nadgrajevanju 

odnosov v timu in iskanju morebitnih idej (s kratkim brainstormingom) za izboljšanje 

delovnih procesov ter aktivnosti projekta.  

 

IPMA izpostavlja ravnovesje med delom, družino in prostim časom (angl. appropriate 

balance of work, family and leisure) kot prvo podtemo, nujno za sprostitev. Vzdrževanje 

ravnovesja med naštetimi elementi je običajno težko, saj ima manager prostega časa malo, 

najmanj pa v ključnih trenutkih projekta (ob iztekanju rokov, v kriznih situacijah). 

Manager spodbuja tudi člane tima k ravnovesju med omenjenimi življenjskimi 

kategorijami.   

 

Zavedanje in percepcija (angl. awareness and perceptiveness): Manager se zaveda 

pomembnosti sprostitve, je pozoren na stresne situacije in sprošča napetost, ko je to 

potrebno. Spodbuja metode sproščanja v timu in posamezniku dopušča vrsto sprostitve, ki 

je zanj najprimernejša.   

 

Uresničevanje obveze do projekta manager zmanjša s prenosom sprejemanja odločitev 

na nižje ravni (angl. de-escalation). Strategija je pomembna za lajšanje naporov 

projektnega managerja, zato odgovornosti smiselno prenese čim nižje v organizacijski 

strukturi in prepusti delo kompetentnim nižjim managerjem (Matrin & Tate, 2001, str. 57–

58).  

 

Humor in domišljija (angl. humor and imagination): Da bi bilo delo bolj sproščeno, kljub 

običajno težkim situacijam projektnega dela, dohajanjem rokov, presežkom delovnih ur ter 

različnim spremembam, ki jim mora biti manager kos, je humor na delovnem mestu  

(seveda v zmerni meri) dobrodošel. S humorjem se spodbuja domišljija, ki privede do 

boljših rešitev na projektu in je faktor sprostitve.  
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Osebni stiki (angl. personal contacts): Halinen in Salmi (2001) sta povzela vlogo osebnih 

stikov različnih avtorjev, Turnbull na primer deli stike na vlogo za izmenjevanje 

informacij, za ocenitev nečesa, pogajanj in prilagajanja ter vlogo, ki daje zagotovilo v 

kriznih situacijah, Axelsson in Agndal pa glede na povezavo, ki je lahko kritična, obrobna 

ali kot most, glede na izvir povezave (delovno okolje, družina, prijatelji), kvaliteto 

povezave z osebo, razpoložljivost povezave (stalno, le občasno) ali na dosegljivost 

(geografsko) osebnega stika. Poleg stikov iz delovnega okolja mora manager vzdrževati 

tudi prijateljstva, saj družbena snidenja omogočajo čustveno sprostitev in oporo, 

posledično tudi širjenje človeškega kapitala, kar lahko dodatno prispeva k projektu. 

 

Regeneriranje, revitaliziranje (angl. re-energising): Skozi sprostitev manager regenerira 

svoj um. Planira aktivnosti za razvoj tima, družabne in rekreacijske dogodke ob delu in s 

tem krepi timski duh.  

   

2.6 Odprtost (angl. openness)  

 

Manager je odprtih nazorov, v prvi vrsti verjame sam sebi, v svoje delo in je brez 

predsodkov. Verjame v svobodo vsakega človeka ter se zaveda, da obstajajo meje, preko 

katerih nima pravice posegati v življenje drugega. Od sodelavcev z odprtostjo pridobi 

zaupanje, spoštovanje, njihovo zanesljivost in dostopnost, pa tudi znanje in izkušnje bo 

odkrito delil v timu.  

 

Mejo dostopnosti (angl. accessibility) bo manager določil sam in je zelo različna od 

posameznika do posameznika. Dejstvo je, da če bo manager bolj dostopen, ga bodo 

sodelavci večkrat vključevali, morda tudi v nepotrebna opravila, zato mora določiti 

primerno mejo dostopnosti. Projektni manager je odprt za ideje, probleme, diskusijo s člani 

tima, ustvarja zaupanje, vzbuja dobro voljo ter aktivno pristopa k drugim na pozitiven 

način.  

 

Splošna razgledanost, fleksibilnost in transparentnost (angl. broad non-PM knowledge, 

flexibility and transparency): Je razgledan in odpira različne teme, ki lahko niso povezane 

s projektnim delom. Je sposoben prilagoditi sporazumevanje tako, da je razumljivo 

kateremu koli sprejemniku in se prilagaja različnim situacijam. Stremi k preglednosti 

svojega dela. Nekateri avtorji (Gregersen et al., 1998; Brack, 1997; Spreitzer et al., 1997) 

govorijo tudi o radovednosti in zanimanju za temo izven meja projekta, o iskanju znanja iz 

več virov in na različne načine.  

 

Manager je odprt do razlik v starosti, spolu, spolni usmerjenosti, veri, kulturi in 

invalidnosti (angl. open to age, gender, sexual orientation, religion, cultural and disability 

differences). Člane sprejme v tim kot enakopravne sodelavce in odpravlja neželene 

predsodke ostalih članov. Dejstvo je, da si nekateri ljudje niso »všeč« oziroma »se ne 

ujamejo«, vendar mora manager obvladati tudi take situacije, ponuditi sodelavcem enake 
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možnosti za delo, strankam ponuditi najboljšo ponudbo, komunicirati s stalno organizacijo 

odkrito (Čuk, 2002, str. 18). Zaradi povečevanja sodelovanja izven meja bodo projekti 

zahtevali, da manager obvladuje osebno in kulturno razlikovanje med člani tima in jih z 

roko v roki spremlja dnevno. 

 

2.7 Ustvarjalnost  (angl. creativity) 

 

Manager spodbuja človeško razmišljanje z ustvarjalnim mišljenjem, spodbuja iskanje 

nečesa drugačnega in novega. Avtorji dajejo ustvarjalnosti poseben pomen, saj različni 

projekti, še neznana tveganja in zapleti zahtevajo ugodnejše rešitve, ki bodo vplivale na 

učinkovito izvedbo projektov. IPMA je opredelila naslednje podteme, ki določajo 

kompetenco ustvarjalnosti managerja.  

 

Manager pri projektnem delu načrtno spodbuja ustvarjalnost med planiranjem, 

definiranjem ciljev, reševanjem problemov ali iskanjem tehničnih rešitev s pomočjo tehnik 

ustvarjalnosti (angl. creativity techniques). Na voljo ima različne tehnike, kot so 

brainstorming, porajanje idej z metodo 66, 635 ali 53x, metoda Delfi in morfološka 

analiza, diskusijska tehnika, tehnika najbolj divje ideje, risanje miselnih zemljevidov itd. 

Člani morajo razmišljati izven dosedanjih meril (stopiti »out of the box«) in utečenih 

aktivnosti. Njihove podane zamisli pa so lahko ustrezne ali pa ne, v slednjem primeru 

proces iskanja rešitev ponovimo.  

 

Čustvena inteligenca (angl. emotional intelligence): Kot pomembnejše čustvene 

sposobnosti je Goleman izbral empatijo, reševanje konfliktov in usmerjanje jeze v 

pozitivno smer, boljše telesno počutje ter čustveno stabilnost, tako daje velik pomen 

čustveni inteligenci za ustvarjanje delovnih kolektivov, ki se bodo soočali z novo 

ekonomijo in tehnološko realnostjo (Čufer, 2004, str. 231). 

 

Manager celostno razmišlja (angl. holistic thinking) in premošča razlike z 

opredeljevanjem novih konceptov, ki so dosegljivi ob upoštevanju različnih pogledov. Ni 

takoj zadovoljen s prvo idejo, verjame, da obstajajo še boljše rešitve, vedno pa projekt vidi 

kot celoten dinamičen proces.  

 

Domišljija in intuicija (angl. imagination and intuition): Stimulira ljudi, da izražajo svoje 

ideje, prepoznava možnosti in organizira učinkovit proces za iskanje kreativnih rešitev, pri 

tem posluša lastno intuicijo, ki je običajno zelo močna in mu sporoča, kakšno je ustrezno 

ravnanje. Manager ima bujno domišljijo, vidi pozitivne rezultate in privlačne cilje, ki jih je 

treba doseči, čeprav morda v določenem trenutku še ne vidi poti do tega cilja.   

 

Nove kombinacije in optimizem (angl. new combinations and optimism): Z 

ustvarjalnostjo manager išče nove kombinacije, pri tem je optimističen ter prepričan, da 

bodo ideje vodile do izvedljivih rešitev. Je odprt in širi optimizem na ostale člane tima tudi 
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v času, ko je pozitivno vzdušje na nizkem nivoju. Optimizem avtorji izpeljejo iz 

motivacije; manager je motiviran, če verjame, da nekaj lahko naredi ali izpelje, je 

proaktiven (ima vedenje »can do«), spodbuja in vzdržuje pozitiven pristop tudi v 

kompleksnih situacijah (Goleman, 1998; Brake, 1997).  

 

Sodelavci morajo managerja popolnoma razumeti, da bodo lahko zasledovali projektne 

cilje, zato mora biti sposoben ubesediti in vizualizirati cilje (angl. verbalisation and 

visualisation of objectives). Izoblikovati mora slike in besede nečesa, česar še ni doživel ali 

videl, pri tem pa si lahko pomaga z obnavljanjem starih situacij, fantazijo ali ustvari nekaj 

povsem novega in prepričljivega, da lahko ponazori idejo v sliki, diagramu vzrokov in 

posledic, miselnem vzrocu, skiciranem procesu.  

 

2.8 Usmerjenost k rezultatom (angl. results orientation) 

 

Naročnik projekta določi jasen namen in cilj projekta, ki ga manager in tim stalno 

zasledujejo. Cilji morajo biti jasno določeni, dosegljivi in merljivi. Za zasledovanje ciljev 

projekta je potreben nenehen napredek (angl. continuous improvement). Manager 

zagotavlja, da projekt napreduje v skladu s planom, hkrati pa spodbuja k razmišljanju, kako 

bi projekt izpeljali še bolj učinkovito. Nudi jasne informacije članom tima o delovanju 

sodelujočih, jih stalno trenira.  

 

Komunikacija (angl. communication): Pomembnost komunikacije v timu smo že 

poudarjali, toliko bolj pa je pomembna pri usmerjanju tima k pravim rezultatov. Manager 

mora biti sposoben odprto komunicirati, podajati utemeljene razloge, zakaj gre projekt v 

določeno smer, razlagati nadaljnje poti dela ter pozitivno navdihovati sodelavce, da bodo 

pri delu še uspešnejši in stremeli k pravim rezultatom. Manager ne komunicira le s timom, 

ampak tudi z naročnikom, vrhnjim managementom, nižjim managementom ali zunanjimi 

zainteresiranimi skupinami, in pri vsakem posebej mora jasno poudarjati, kako projekt 

zasleduje cilje.  

 

Delegiranje (angl. delegation): Z delegiranjem nalog članom tima manager podaja jasne 

informacije, kako zasledovati cilje in kateri vmesni rezultati so pomembni. Več o 

delegiranju smo opisali v točki 2.1. 

 

Učinkovitost (angl. efficiency): Sposobnost managerja, da je učinkovit pri svojem delu, je 

ključnega pomena na več področjih, prav tako pri usmerjanju tima k rezultatom projekta. 

Pot, ki jo bo tim ubral za dosego cilja, mora biti stroškovno učinkovita pri uporabi časa in 

virov. Več o učinkovitosti bomo obrazložili v točki 2.9.  

 

V ICB so avtorji pri tej kompetenci dodali tudi podjetnost (angl. entrepreneurship), saj bo 

manager projekta uspešnejši, če bo vešč podjetništva. Samo podjetništvo se sicer nekoliko 

razlikuje od klasičnega projektnega managementa. Projekt namreč potrebuje določena 
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znanja in kompetence osebe, da bo izpeljan, rezultat pa bo ocenjeval nekdo drug, naročnik 

projekta, medtem ko podjetništvo bolj ustvarja lastne spremembe in uresničuje, kar si je 

podjetnik sam zastavil. Izpostavimo šest prevladujočih lastnosti podjetnika po Timmonsu 

in Spinelliju (2004), ki so se izoblikovale s preučevanjem uspešnih podjetnikov: predanost 

in odločenost, vodenje, obsedenost s priložnostmi, dopustitev tveganja, nejasnosti in 

negotovosti, kreativnost, samozaupanje in prilagodljivost ter motiviranost za odličnost. V 

raziskavi slovenskih podjetnikov pa je Kotarjeva (2006, str. 49) ocenila 24 lastnosti. Kot 

najbolj izrazite podjetniške lastnosti je izpostavila prilagodljivost, vztrajnost, 

samozaupanje in ustvarjalnost. Nekoliko manj izražene lastnosti so visoka raven energije, 

prevzemanje pobude, dobri odnosi z sodelavci, potreba po dosežkih in inovativnost v 

poslu, nato sledijo zdravje, uspešno vodenje, zaupanje ter organiziranost. Nekoliko slabše 

izražene lastnosti pa so samovoljnost v poslu, avtoriteta, želja po denarju, potreba po moči, 

toleriranje negotovosti. Smatramo, da lahko lastnosti podjetnika dopolnjujejo lastnosti 

projektnega managerja predvsem v ustvarjanju kreativnih projektnih rešitev, samozaupanju 

in vztrajnosti. 

 

Integracija družbenih, tehničnih in okoljskih vidikov (angl. intergration of social, 

technical and environmental aspects): Managerjev holistični pogled omogoča sledenje 

spremembam v okolju projekta, vpeljevanje družbenega vidika (odnos posameznika in 

družbe), tehničnega vidika (pisarniški informacijski sistem) in okoljskega vidika (element 

dejavnosti, ki součinkuje na okolju) ter primerno odzivanje nanje. Zavedati se mora 

različnih sestavin projekta in vplivnih skupin, biti sposoben pretehtati stališča, vzdrževati 

dolgoročen interes, razumeti vzročno-posledično vedenje in se soočati z medsebojno 

odvisnostjo na nacionalni in svetovni ravni (Brake, 1997).   

 

Management pričakovanj interesnih skupin (angl. management of interested parties' 

expectations): Interesne skupine so skupine iz okolja, država, klubi, združenja, ki lahko s 

svojimi interesi pozitivno ali negativno vplivajo na projekt (vplivneži). Manager jih mora 

po mnenju Turnerja (2009, str. 78) prepoznati, ugotoviti njihov namen, ali so za ali proti 

projektu, ugotoviti, kako bo projekt nanje vplival in na kakšen način se želijo vključiti v 

projekt, pri tem si lahko pomaga tudi z analizo SWOT. Z interesnimi skupinami 

komunicira v vseh fazah projekta in upravlja z njihovimi pričakovanji, jih dosega ali celo 

presega.   

 

Management tveganj, sprememb in konfiguracij (angl. management of risk, changes 

and configuration): Stare (2010, str. 159–161) je opredelil celoten model obvladovanja na 

tri sklope. V prvem sklopu modela kontrolira spremembe, skuša upoštevati vse 

pričakovane spremembe in jih preprečuje. Če tim sprememb z ustreznimi ukrepi ni uspel 

preprečiti, sledi ravnanje s tveganji. Manager predvidi ukrepe za znižanje verjetnosti 

uresničitve, s kontroliranjem pa preverja, ali ukrep deluje. Če do uresničitve spremembe 

vseeno pride, manager vključi obravnavo vseh formalnih predlaganih sprememb in 

zagotovi učinkovito udejanjanje, da se sprememba vpelje (formalno, predlagano, 
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zaporedno vsebinsko ali organizacijsko spremembno). Pri projektu Management – Izziv 

3000 je Ložar (2002, str. 68–82) izpostavil karakteristike managerja na osnovi osebnih 

vidikov, eden od teh je obvladovalec sprememb. Trdi, da slovenski managerji še ne 

dosegajo ravni, ki je neizogibna pri obvladovanju sprememb za napredek v konkurenčnem 

svetu. Mnogo organizacij ni dovolj močnih, da bi bile spremembam kos in bi bile resnični 

agenti sprememb. Izpostavlja pomanjkanje strategij za doseganje ciljev, izhajajočih iz 

vizije, pomanjkanje alternativnih strategij, ki jih slovenski managerji niti ne pripravljajo. 

Managerji bi morali imeti odgovore na vprašanja »kaj pa, če se zgodi ...«, vendar teh orodij 

slovenski manager kot voditelj (še) ne uporablja.   

 

2.9 Učinkovitost (angl. efficiency) 

 

Osredotočimo se na učinkovitost managerjevega dela, v točki 3.1.2 pa se bomo posvetili 

učinkovitosti projekta. Manager planira, organizira in kontrolira delo tako, da bo 

učinkovito. Na nivoju planiranja si postavi jasne cilje zasledovanja, ki morajo biti merljivi 

in dosegljivi. Ko organizira delo, se poslužuje preventivnih ukrepov za preprečevanje 

napak in problemov, ocenjuje tveganja, preverja doseženo, natančno spremlja stroške, 

primerja potek projekta s podobnimi projekti, se drži plana. Manager podrobno kontrolira 

potek projekta od samega začetka, se poslužuje vmesne in končne kontrole ter na podlagi 

kazalnikov ugotavlja učinkovitost projekta.  

 

Konkurenčne primerjave in meritve (angl. benchmarking and measurement): 

Benchmarking je managerjevo orodje, s katerim preverja najboljše prakse znotraj 

organizacije ali zunaj nje, s pomočjo konkurentov in panoge v državi ali izven nje. 

Spendolini benchmarking opredeljuje kot nepretrgan, sistematičen proces poslovnih 

učinkov in delovanja delovnih procesov podjetij, ki predstavljajo najboljše prakse, z 

namenom nenehnega izboljševanja poslovanja podjetja (Spendolini et al., 1999, str. 7).  

Dobre prakse lahko uporabi pri uveljavljanju konkurenčne prednosti, izboljša aktivnosti na 

podobnih projektih, poveča produktivnost. Projektni benchmarking izvaja IPMA in pri nas 

ZPM v okviru nagrade »IPMA model projektne odličnosti«, katere namen je podpirati 

profesionalnost projektnega managementa za dosego najboljših rezultatov in prepoznavati 

projekte, ki predstavljajo primer dobre prakse. 

 

Z managementom tveganj si manager pomaga izločiti čim več naključnih dogodkov 

(angl. contingency), jih skuša predvideti, spremljati in odpraviti. Če je treba spremembe 

vpeljati, mora biti dober pogajalec in sprejemati ustrezne kompromise (angl. 

compromises).  

 

Nenehen napredek (angl. continuous improvement): Manager spodbuja sodelavce k 

razvijanju novih idej in tehtanju različnih rešitev ter njihovemu izboljševanju. Ustvarja 

primerno pozitivno ozračje za napredek in opozarja na neprimerno izrabo virov ter takoj 
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ukrepa. S konstantnimi izboljšavami bo manager dosegal boljšo učinkovitost pri 

projektnem delu.  

 

Stroške projekta (angl. life-cycle cost) manager podrobno in pregledno razdeli glede na 

življenjski cikel projekta, torej na stroške, ki nastanejo v zasnovi projekta, s planiranjem 

projekta, pri uveljavljanju, zaradi kontrole projekta, ter stroške, ki nastanejo v 

zaključevanju projekta. Manager dnevno (ali tedensko) spremlja stanje stroškov in rokov 

ter opazuje opozorilne znake, če bi bilo treba ukrepati, zato za nadzor uporablja različna 

orodja kot so PERT – Program za ocenjevanje in pregled tehnik (angl. Program Evaluation 

and Review Technique), CPM – Metoda kritične poti (angl. Critical Path Method) in drugi 

diagrami. 

 

Produktivnost (angl. productivity): Spremlja razmerje med proizvedeno količino 

proizvodov ali storitev in zanjo vloženim delovnim časom.  

 

Energijska učinkovitost in učinkovitost virov (angl. resources and energy efficiency): 

Manager integrira vire in energijsko varčne tehnologije v projekt, spremlja izrabo in ob 

neoptimalni porabi ukrepa. Pri tem ni dovolj, da projekt dosega dobre rezultate, temveč 

mora biti prijazen javnosti tudi pri izvedbi. Danes se srečujemo z zmanjševanjem 

obremenitev, z uvajanjem novih tehnologij, potrebo po varčni energiji in materialih, hkrati 

pa še vedno ohranja kakovost proizvodnje.  

 

Socialni in okoljski stroški (angl. social and environmental costs): Izkoriščanje 

neobnovljivih virov in onesnaževanje sta privedla do velikih sprememb v uporabljenih 

tehnologijah in pozornosti do družbenoodgovornega ravnanja. Zakonodaja in pritiski 

javnosti vplivajo na izvajanje projekta, zato mora manager predvidevati in spremljati 

socialne in okoljske vire.  

 

2.10 Posvetovanje (angl. consultation) 

 

Posvetovanje je sposobnost managerja, da izmenjuje tehtna mnenja z ostalimi udeleženci 

pri projektu, utemeljuje, predstavlja argumente, rešitve problemov in posluša različna 

mnenja. Lahko se posvetuje na rednih sestankih, na katerih se sproti rešujejo problemi, ali 

organizira izredne, kadar je posvetovanje nujno zaradi nastale situacije, povečanega 

tveganja ali nenadnih sprememb.  

 

Argumentira (angl. argumentation) jedrnato in jasno, spodbuja druge k mišljenju in 

ustreznemu utemeljevanju (angl. reasoning), spodbuja konstruktivno kritiko in nove ideje. 

Vedno preudari predloge drugih in si jih ne prisvaja. Zaradi različnih mnenj in pričakovanj 

pri projektu lahko nastanejo problematična stanja med člani ali med projektom in 

zainteresiranimi stranmi pri projektu. Manager mora biti spreten mediator, da člane tima 
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uspešno vodi ter po potrebi posreduje. Lahko pa uporabi tudi tehniko soočenja (angl. 

confrontation), ki zahteva jasne odgovore o problematiki in temelji na logiki in dejstvih. 

 

Svetovalne metode in tehnike (angl. consultation methods and techniques) Glas (2007) 

deli na: pomoč in informiranje (analiza problemov in podajanje poročil ter informacij), 

podjetniško svetovanje (proces, katerega cilj je pomagati klientom, da se sami usposobijo 

za boljšo izbiro rešitev ter boljše odločitve) in svetovanje managmentu (aktivnost 

svetovalca – konzultanta, ki poda predlog rešitve za prej identificiran problem). Manager je 

vešč podajanja idej ali pomoči o vsebini, aktivnostih, delovnih procesih ali izvajanju nalog 

ter podaja možne rešitve, ki jih sodelavec pri izvajanju dela lahko uporabi.  

 

Odločanje in ustvarjanje obojestranske zmagovalne situacije (angl. deciding and 

creating a win-win situation): Manager se utemeljeno odloča in vedno teži k zmagovalni 

situaciji za obe strani, situaciji »dobiš, dobim«. V situaciji »dobim, izgubiš« rešitev 

problema ustreza le managerju, medtem ko nasprotni strani ne, v situaciji »dobiš, izgubim« 

rešitev managerju ne ustreza, zato se takih rešitev izogiba.  

 

V kompetenco posvetovanja IPMA vključuje tudi pogajanja in diplomacijo (angl. 

negotiation and diplomacy), kar pa bomo podrobneje obrazložili v naslednjem poglevju. 

Manager je pri svojem komuniciranju diplomat, jasen, drži se pravil pogajanja, ve, kaj želi 

doseči ter kaj je za to pripravljen narediti. Poglobi se v nasprotnikove potrebe in želje, 

preuči njegovo taktiko in izbere najustreznejši odprt način komunikacije za doseganje 

svojega želenega cilja.  

 

Ker so razmere projektov vedno bolj nepričakovane, nestandardne ter zapletene, si večkrat 

pomaga s planiranjem scenarijev (angl. scenario planning). Scenarij, kot ga je opredelil 

Pučko, pomeni komplement k tradicionalnim prijemom predvidevanja in daje sliko 

verjetnih prihodnosti. Pri tem identificira kritična vprašanja oziroma osnovne 

spremenljivke, ki opredeljujejo različna stanja na logičen in konsistenten način (Pučko, 

1996). Scenariji managerju pomagajo razumeti vzorčno-posledične procese in sile, ki 

vplivajo na rezultat.  

 

Sistemski inženiring (angl. systems engineering) pomaga managerju, da zapletene 

aktivnosti, delovne naloge in procese združi v posamezne dele projekta, te pa v celoto kot 

sistem, kar zahteva precizno, celovito in strukturirano razmišljanje.  

 

2.11 Pogajanje (angl. negotiation) 

 

S pogajanji manager predstavlja možnosti projekta in izmenjuje mnenja o aktivnostih, 

premošča tveganja, obvladuje spremembe. Sredstva so omejena, zato se pogaja, da privabi 

najboljše strokovnjake, pridobi druga sredstva čim hitreje, ugodneje in z ustrezno kvaliteto. 

Skulmoski in Hartman (2009, str. 66–68) sta ob preučevanju različnih kompetenc skozi 
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projektne faze opredelila managerjevo veščino pogajanj. V začetni fazi projekta je v 

ospredju sposobnost prodaje. Bolje ko bomo izdelek prodajali na začetku, bolje bo projekt 

izveden in cilj dosežen (zadostna prodaja). Pojavijo se lahko različna vprašanja glede 

smisla projekta z lastniki, da bi projekt sploh lahko opredelili in planirali. Veščina 

prepričevanja in pogajanja je zato v prvi fazi še kako pomembna. Prepričati stranke, 

interesne skupine in okolje, da bo izdelek koristen, je velik del iskanja soglasja med 

strankami. Na tem mestu se povezuje še kompetenca komunikacijskih spretnosti in 

zavedanja vpliva na okolje. V fazah planiranja in implementacije je v ospredju volja do 

kompromisov. Že pri dogovarjanju z naročnikom, ki je odobril projekt, je potrebna velika 

mera usklajevanja, da se pripravi ustrezen nabor orodij, metod in procesov, ki bodo dosegli 

zahtevane cilje. Sposobnost učinkovitega pogajanja se izkaže predvsem v neskladjih, ko je 

treba uskladiti zahteve različnih strani. Iskanje situacije dobim–dobiš, dokler niso vse 

strani zadovoljne, je ena glavnih kompetenc, menita Skulmoski in Hartman, saj brez 

usklajevanja soglasnega mnenja projekt ne bi bil učinkovit. V izvedbeni fazi manager 

usklajuje delo članov tima, rešuje probleme in konflikte ter prepričuje, da delajo stvari, ki 

jih morda ne želijo ali se z njimi ne strinjajo v dobro projekta. V zaključni fazi so 

pogajanja in mediacija potrebni, saj se lahko zgodi, da lastniki niso zadovoljni z rezultati, 

morda člani niso prejeli pričakovanega plačila ali izdelek/storitev ni zadovoljil potreb 

stranke v skladu s pričakovanji.  

 

Govorica telesa (angl. body language) ponuja vpogled v človekova trenutna čustva, 

interese in stališča, pojasnjuje Thompson (2013). Raziskava je pokazala, da 70–90 % vse 

komunikacije predstavlja neverbalna komunikacija (Zhou & Zhang, 2008, str. 91). Če se 

manager tega zaveda in pozna govorico telesa, mu je lahko v pomoč pri razumevanju in 

doseganju zastavljenih ciljev. Thompson (2013) loči sedem splošnih izrazov govorice 

telesa (ne glede na kulturne značilnosti po svetu): jeza, sreča, gnus, prezir, strah, žalost, 

presenečenje. Manager z opazovanjem govorice telesa pri nasprotniku (na primer pri 

pogajanjih) izlušči določene infromacije, na primer sogovornikovo zanimanje, interes za 

odprto sodelovanje, nepopustljivost ali obrambni položaj. Managerjeva govorica telesa 

mora biti usklajena z besedami, jasna in samozavestna. 

 

Komunikacija (angl. communication): Komunikacija je pomemben aspekt v pogajanjih. 

Ločimo ustno in pisno, naprej pa moramo ločiti tudi besedno in nebesedno komunikacijo 

(Zhou & Zhang, 2008, str. 91). Manager se izraža jasno, podaja konkretne predloge in jih 

utemeljuje, izogiba se nepotrebnim podrobnostim. Ustvarja pozitivno vzdušje za pogajanja. 

Spoštuje zahtevke in ponudbe drugih ter razpravlja na vsebinski ravni. Komunikacijo 

prilagaja po potrebi, je fleksibilen in spoštuje osebno in kulturno različnost sogovornikov.  

 

Manager je običajno tudi vodja pogajanj (angl. leadership), na kar se temeljito pripravi: 

postavi pogajalske cilje, določi dnevni red pogajanj, opredeli glavne točke ter potreben čas. 

Zbere potrebne informacije o pogajalskem timu, določi pogajalsko strategijo in potrebne 

sodelavce za sodelovanje na pogajanjih. Predhodno oceni položaj nasprotnika in 



 42 

potencialne teme spora. Določi, kaj je treba na pogajanjih doseči in pri čem se lahko 

popušča.  

 

Avtorji razlagajo, da so na voljo različne pogajalske tehnike (angl. negotiation 

techniques) in taktike, manager pa se bo posluževal predvsem takih, ki bodo pravične, 

bodo spoštovale nasprotnika ter zagotavljale zmagovalno situacijo za obe strani. Manager 

zagovarja, da ima skupno sodelovanje večjo korist kot nesodelovanje, zato teži k 

reševanju problemov s konsenzom (angl. problem solving and consensual management). 

Ta se določa s pomočjo utemeljevanja pogajalskih tem med strankama ter določanjem 

prioritet za projekt.  

 

2.12 Konflikti in krize (angl. conflict and crisis) 

 

Pri projektnem delu so konflikti stalni, dve strani se srečujeta z nasprotujočimi mnenji, 

zato mora manager konflikte in krize dobro obvladovati. Ločimo tri vrste konfliktov: 

konflikt ciljev (izvira iz različnih ciljev ali pričakovanih dosežkov med člani v timu), 

konflikt spoznanja (nastane zaradi nestrinjanja v mnenjih, idejah drugih) in konflikt čustev 

(kjer zaznamo, da so naši občutki drugačni od čustev drugih) (Možina et al., 1994). 

Manager lahko sam sproža konflikte med člani, saj se lahko odpiranje različnih vprašanj, 

tudi nenavadnih, izkaže kot zelo konstruktivno – iščejo se nove ideje, pričakovanja in 

priložnosti. V timu se lahko pojavi tudi težava s konfliktno osebo, ki jo mora manager 

reševati. Manager torej zavestno obvladuje spremembe navznoter in navzven, ima 

pozitiven odnos do sprememb, sam jim je naklonjen, prilagaja mišljenje okolju oziroma 

nastali krizi, predvidi konflikte in jih vključuje v planiranje nadaljnjega razvoja projekta. 

Vodilo, ki ga zagovarja PRINCE2 (2002), je, da manager predvidi vnaprej določena 

sredstva (čas in druge vire) v namen kriznega ukrepanja managementa.   

 

Mituţ (2011, str. 24) pravi, da se vodenje v kriznih situacijah spremeni; vodja postane 

osrednja oseba v krizi, skrbi in nadomešča vire, finance in dodatno organizira, dviguje 

timsko moralo in njihovo delovno učinkovitost. Učinkovito mora obvladovati čas, določiti 

ključne prioritete dela, razvijati veščine tima in tim trenirati, ustrezno delegirati naloge 

sposobnejšim članom ter skrbeti za lojalnost. Manager, ki pozna prednosti in cilje projekta, 

ve, kako povečati zmogljivosti, in pozna prednosti srednjega in dolgoročnega delovanja, bo 

uspel.   

 

Analiza tveganj (angl. risk analysis): Manager identificira potencialno tveganje in izdela 

sezname morebitnih tveganj. Osnova za identifikacijo tveganj sta seznam in opis aktivnosti 

projekta, vhodne informacije pa so tudi informacije o okolju združbe, pričakovane koristi 

ter opredelitev obsega projekta (Heldman, 2005, str. 174). Nato pa tveganje oceni z 

verjetnostjo, da se bo uresničilo, oceni vpliv tveganja na izvedbo oziroma posledice 

uresničitve tveganja (Stare, 2010, str. 84).  
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Tim kriznega managementa (angl. crisis management team): Razlogi, kako in zakaj 

nastane problem, kriza ali konflikt, so lahko zelo različni, največkrat pa so povezani s 

časovnim pritiskom in zahtevajo hitro sprejemanje odločitev, zaradi česar je situacija 

stresna. Manager izbira ustrezne člane za krizni tim, sposobne, izkušene, povezane s 

problemom in take, ki ustrezno prenašajo stres, so naravnani na reševanje krize. V času 

krize je dostopen in si vedno vzame dovolj časa, da jim prisluhne in s člani sodeluje. V 

situacijah, ko se tim približuje rokom, se stopnja pojavljanja kriznih situacij poveča, zato 

mora priti v ospredje bogata (»face-to-face«) medsebojna komunikacija, ki daje večji 

pomen kot ostali kanali (Vilcins Clark, 2008, str. 147). Tim bo hitreje razumel nastalo 

situacijo in potrebno ravnanje, s tem se bodo znižale napake, povečala delovna 

učinkovitost in povečala pripadnost članov projektu.    

 

Medčloveške veščine, motivacija in presoja (angl. interpersonal skills, motivation and 

judgement): V času kriz so medčloveške veščine v veliko pomoč, saj mora manager tim 

obdržati skupaj, pozitivno razmišljanje širiti naprej, jih motivirati in intenzivno iskati 

rešitve skupaj s člani. Ti se morajo počutiti kot del ekipe tudi v problemskih situacijah, 

pomagati pri rešitvah in tako bo manager pridobil močne podpornike, ki se trudijo za 

rešitev krize. Trdna presoja, kljub potrebi po hitrih odločitvah, večkrat s pomanjkljivimi 

informacijami, je pomembna veščina managerja v krizi.  

 

Pogodba (angl. contract) je lahko pomemben element v času, ko pride projekt v krizno 

situacijo. Tveganje lahko nosi naročnik, podjetnik ali podizvajalci, odvisno, za kakšno 

tveganje gre in od česa je odvisno, kar je treba napisati v pogodbi.  

 

Mediacija, posredovanje (angl. mediation): V konfliktnih situacijah manager deluje kot 

posrednik, posluša obe strani, sprejema predloge drugih, ne da bi se počutil osebno 

napaden. Sprejema možne rešitve, svetuje drugim, kako se ravnati, je pravičen in predvsem 

aktivno sprejema situacijo. Če sam ne zmore obvladati situacije, se obrne po pomoč na 

višjo raven managementa. 

 

Za prenos odločitve na druge ravni  (angl. escalation procedure) se manager odloča, 

kadar: 

 

 odločitev vpliva na celotno organizacijo ali na družbo (konfliktni interesi in cilji), 

 ima premajhne pristojnosti (položaj v hierarhiji združbe), s čemer se zaščiti pred 

neželenimi posledicami (konflikti med vplivnimi udeleženci projekta), 

 odločitev zahteva mnenje oziroma odločanje več oddelkov, 

 ima premalo strokovnega znanja (konflikt strokovnih mnenj). 

 

Če se zgodi, da stranki ne dosežeta skupne točke, se manager lahko odoloči za arbitražo 

(angl. arbitration). V tem primeru pri reševanju konflikta pomaga tretja oseba, ki je 
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nepristranska in pomaga obema strankama doseči odprto komunikacijo s pospeševanjem 

diskusije in spodbuja strinjanje obeh strani.   

 

2.13 Zanesljivost (angl. reliability) 

 

Manager bo projekt izpeljal, vanj verjame in ne odstopa od ciljev. Zanj je odgovoren in ga 

bo izpeljal čim bolj učinkovito. Sodelavci mu zaupajo in sledijo, saj vedo, da je osrednja 

oseba za izvedbo projekta. Po naravi je manager odprt, jasno komunicira in pomaga 

sodelavcem ob morebitnih zapletih. Vedno pozna odgovor, ga pomaga najti ali pa se z 

zanimanjem loti reševanja kakršnega koli »zakaja«. Manager si pri delu pomaga z 

različnimi metodami, tehnikami ali kontrolnimi cikli, da projekt napreduje po planirani 

poti in z zanesljivostjo, na trdnih temeljih gradi nadaljnje korake.    

 

Kontrolni cikli (angl. control cycles): Da bi bil projekt učinkovito izpeljan, manager 

stalno ocenjuje delo, preverja vmesne rezultate in jih primerja s planiranim. Ocenjuje 

tveganja in morebitne priložnosti ter njihovo sprejemanje. Določa ustrezne nadaljnje 

scenarije in izboljšave oziroma implementira posledice v plan projekta, da se dosega stalni 

napredek.  

 

Stil managerja (angl. management style) izhaja iz osebnosti, kar je v antični Grčiji 

preučeval že Hipokrates in razločil štiri temperamente oseb: optimist, flegmatik, 

melanholik in kolerik. V letu 1921 je Carl Jung, ki je prvi znanstveno preučeval osebne 

stile, ločil: intuitivno osebo, misleca, občutenjsko in senzorično osebo (Keeffe, Darling & 

Natesan, 2008, str. 93–95). Merrill in Reil (1981) ločujeta stile managementa na čustveno 

odzivnost, ki je lahko močna ali kontrolirana (od manj čustveno odzivne osebe lahko 

pričakujemo formalen odnos, manj gest, oblečena je običajno, ne izkazuje občutkov, je 

usmerjena v naloge, ne razglablja o drugih temah, je časovno disciplinirana; od čustveno 

stabilnejše osebe lahko pričakujemo več obrazne mimike, obnaša se bolj prijateljsko, 

oblečena je manj formalno, izraža svoja občutenja, se nagiba k pogovorom, ki niso 

povezani s projektom, je manj časovno zorganizirana), in na samozavest managerja, ki se 

lahko kaže v njegovem direktnem ali nedirektnem nastopanju (govor in koordinacija manj 

samozavestne osebe sta počasnejša in mehkejša, izogiba se očesnemu kontaktu, se nerada 

izpostavlja, več sprašuje, za odločanje potrebuje več časa, se izogiba tveganju. 

Samozavestna oseba se hitreje giba, govori hitreje in glasneje, vzpostavlja očesni kontakt, 

se rada izpostavlja, se hitreje odloča in je nagnjena k tveganjem). Navedene stile sta avtorja 

povezala v štiri dimenzije, ki opisujejo dejansko vlogo na projektih (Keeffe et al., 2008, 

str. 95–97):  

 

 analist (razmišlja logično, sistematično in kritično, je temeljit, preudaren in natančen),  

 direktor (samostojen, pragmatičen, odločen, učinkovit, objektiven),  

 veznik (je kooperativen, zvest, diplomatik, potrpežljiv, podpira ostale in spoštljiv),  

 izrazen (prijateljski, ležeren, spontan, prepričljiv, entuziastičen).  
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Posamezen stil ima svoje prednosti in slabosti, ki jih mora manager prepoznati (lahko tudi 

s pomočjo drugih), da bo nastopal uspešno. Stil pa je v veliki meri povezan tudi s stilom 

vodenja.  

 

Mreženje z vsemi zainteresiranimi skupinami (angl. networking with all interested 

parties): Interesne skupine imenujemo vsako skupnost ali občasno skupino, ki ima interes 

pri realizaciji ali rezultatu projekta, navaja Gorog (2007). Interesne skupine so lahko: 

 

 zunanje (vladne in poslovne organizacije, sindikati, poklicna združenja, stranke, 

javnost, lokalne skupnosti, različna gibanja, politične stranke) ali  

 notranje (lastniki, deležniki, zaposleni, managerji različnih ravni, uporabniki rezultatov 

projekta). 

 

Manager mora prepoznati njihovo naravo in interese ter prepoznati odnos skupine do 

projekta, oceniti pogajalsko moč, določiti primerna marketinška orodja za zadovoljitev 

želja skupin in oceniti dosežene rezultate.  

 

Management kakovosti (angl. quality management): Projekt doseže namen, kadar 

produkt (proizvod ali storitev) ustreza specifikacijam, ustreza namenu, ustreza zahtevam 

kupca in zadovolji potrebo kupca (Turner, 2009, str. 141). Avtor navaja, da bomo kakovost 

projekta dosegli z ustreznim planiranjem, procesom dela in kontroliranjem, tako s 

preventivnimi ukrepi (s pravilnimi koraki proces že prvič opravimo pravilno) kot s 

kontrolo kakovosti (kurativne akcije, ko je proces že stekel). S kontrolnimi točkami 

vzpostavimo zanesljiv proces za doseganje kakovosti.  

 

Sistematične in disciplinirane delovne metode (angl. systematic and disciplined working 

method): Sistematično izvaja in vodi aktivnosti. Uporablja metode, ki so že preizkušene in 

oblikovane v standardni model (metode preteklih podobnih projektov), s katerimi dosega 

večjo učinkovitost. Pri projektnem delu so sicer metode oblikovane dokaj ohlapno, saj se 

projekti razlikujejo v taki meri, da je še vedno potrebno prilagajanje.   

 

Management ciljev (angl. target management): Skrbno načrtovani cilji in namen projekta 

omogočajo, da se tudi med projektom ravna v skladu s planiranimi cilji. Cilji morajo biti 

ustrezno predstavljeni, opredeljeni za posamezne skupine ali ravni aktivnosti posebej ter 

določeni s pomočjo rezultatov, da jih lahko ovrednotimo. To zagotavlja zanesljivo 

planiranje, organiziranje, vodenje in kontrolo projekta.  

 

Toleriranje napak (angl. tolerates mistakes): Manager napake rešuje sproti, po potrebi jih 

tolerira. Nanje opozori brez izpostavljanja krivca (izpostavi napako in ne kritizira osebe). 

Napako lahko tudi sprejme, da se projekt usmeri v izboljševanje trenutnega in prihodnjega 

stanja ter se nadaljuje s pomembnimi aktivnostmi. Če se napake ne da zaobiti ali se napaka 
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ponavlja, jo lahko manager ustrezno sankcionira. Da bi se napakam izognil, uporablja 

različna orodja, kot je na primer planiranje s scenariji, kar smo že opisali v točki 2.10.   

 

2.14 Upoštevanje vrednot (angl. values appreciation) 

 

Vsak posameznik, ki vstopa v tim ali ima stik s projektom, ima lahko drugačne vrednote, 

zato mora manager spoznati in razumeti različne posameznikove posebnosti in jih 

spoštovati. S poznavanjem vrednot bo razumel stališča posameznika in izluščil določene 

kvalitete v prid projekta. Prav tako mora imeti jasne vrednote, ki jih zagovarja sam ter 

sprejema odgovornost za lastna dejanja. S trdnimi vrednotami bo jasno komuniciral in 

obvladoval občutljive posameznike ali skupine vplivnežev.   

 

Skrb za vpliv (angl. concern for impact): Manager skrbi za spoštovanje posameznikovih 

vrednot, jih spozna in ostale sodelavce popelje v razumevanje vrednot drugih, čeprav so ta 

lahko nenavadna in jih manager sam osebno mogoče niti ne sprejema. Ne le v timu, ampak 

tudi v stalni organizaciji in navzven mora manager širiti spoštovanje vrednot in pozitivno 

komunicirati med vsemi vpletenimi v projekt (angl. liaison between permanent 

organisation and project team, maintenance od contacts).  

 

Osebni interesi in cilji (angl. personal interests and goals): Jasno ima izoblikovane 

vrednote, ki jih zagovarja in se ravna kot vzornik. Običajno je, da manager poveže osebne 

cilje s cilji projekta in tako zadovoljuje svoje osebne potrebe. Zaradi teh vrednot je sprejet 

kot vodja. Spoštuje in povezuje vrednote, čustva, želje in potrebe drugih in obenem ostaja 

osredotočen na obseg in cilje projekta. 

 

Vplivne skupine (angl. pressure groups): Vplivneži lahko pozitivno ali negativno vplivajo 

na potek projekta, zato manager skrbi za ustrezno komunikacijo z njimi, upošteva njihove 

vrednote ter do neke mere zadovoljuje potrebe teh vplivnežev. Vključuje jih v širše debate, 

vendar ohranja ravnovesje med lastnimi interesi, interesi projekta in interesi tretjih oseb.  

 

Politična in družbena občutljivost (angl. political and sicial sensitivity): Zaradi vse večje 

participacije se vse pogosteje vključuje v projekte tudi družba (ali politika, odvisno od 

obsežnosti projekta), saj lahko v veliki meri vpliva na izvajanje ali rezultat projekta. 

Manager upošteva prevladujoče vrednote, javno mnenje in etiko različnih strani, da skrbi 

za dober ugled organizacije in projekta.   

 

Pomembna vrednota, ki jo je izpostavila IPMA, je managerjevo sprejemanje 

odgovornosti za lastna dejanja (angl. takes responsibility for own actions), stati mora za 

svojimi odločitvami, besedami in ravnanjem.   
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2.15 Etika (angl. ethics) 

 

Etika je del vrednot, ki so močno povezane z osebnim razumevanjem sveta in okolja okoli 

sebe. To je področje filozofije in etika je filozofija, je duhovna osnova, stara kot 

civilizacija (Možina et al., 1994). Daje osnovna vodila za vrednotenje, usmerja k ciljem in 

podaja moralne norme. Ukvarja se s tem, kaj je prav in kaj narobe. Moralne norme so 

skupek načel obnašanja in delovanja, ki jih manager upošteva pri timskem delu ter vplivu 

projekta na okolje. V prejšnji kompetenci smo že omenjali vrednote, te pa so osnova za 

etično in moralno odločanje. Etičen manager (Ložar, 2002, str. 67):  

 

 pozna etična načela, izhajajoča iz lastne organizacije v okviru širšega okolja, 

 spoštuje osebne vrednote in se zaveda, kaj je prav in kaj ne v neki situaciji, ter 

 se odloča in deluje družbeno odgovorno v skladu s temi načeli.   

 

Od nekdaj je bilo pričakovano, da manager predpiše in podpira standarde najboljše prakse 

in vedno se pričakuje, da bo manager podpiral etične standarde (Thomsett, 2002). 

Organizacijska etika je po Tomsettu stvar glavnega izvršilnega direktorja, ki vidi vprašanja 

etike kot celoto podjetniškega poslanstva, odnosa do različnih skupin (strank, zaposlenih, 

dobaviteljev itd.), politike in prakse. Mendonca (2001, str. 269) celo govori o etičnem 

vodenju managerja, kar naj bi manager zagovarjal, saj je v prvi vrsti zadolžen za etično 

delovanje. Poslovna etika je nova disciplina, ki je postala močno orodje v rokah 

odgovornih managerjev, navaja Kuralt (2008, str. 87). Prva predpostavka je, da se zavedajo 

etike in nanjo gledajo kot na dolgoročno investicijo. Vračanje dobička ali s strani 

naročnika, njegovih strank, samega produkta ali drugih sodelujočih bo namreč prišlo šele 

čez čas.  

 

Kodeks vedenja (angl. code od conduct): Manager se ravna po načelu dobrega gospodarja, 

varuje informacije, spoštuje dogovore in zakone, stremi k blaginji ter spoštuje vrednote 

drugih. Je pravičen in kategoričen pri opredeljevanju etičnih standardov, ki jih izoblikuje v 

kodeks delovanja projektnega tima. Po mnenju Thomsetta (2002) mora v projektnih 

skupinah starejši manager ali direktor projekta izpostavljati vprašanja etičnega obnašanja 

in s tem zagotavljati razumevanje vrednot etike v celotni organizaciji. Pravila lahko 

manager združi v etični kodeks, ki ga uporabljajo za preverjanje etičnosti in moralnega 

ravnanja. Osnutek kodeksa je na Sliki 8.     

 

Slika 8: Osnutek kodeksa etičnega ravnanja pri projektu po Thomsettu 

 

Zagotovil bom vse informacije projekta in dela mojim managerjem, strankam, timu in 

izvajalcem storitev.  

Nikoli ne bom svojim strankam ali managerjem podal mnenja ali druge obveze, ki je ne 

morem odkrito podpisati in dosegati.   

 se nadaljuje 
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nadaljevanje 

Ne bom ocenjeval ali dajal drugih obvez drugim brez predhodnega posvetovanja.  

Ne bom se strinjal z zahtevami, roki in drugim brez razlage tveganja ostalim vpletenim in 

brez dokumentiranja teh skrbi za stranke, managerje in druge udeležence.  

Spoštujem pravico drugih do ponovnega pogajanja glede zahtev, rokov ali drugih storitev. 

Moje stranke, managerji in drugi udeleženci morajo spoštovati pravico do ponovnega 

pogajanja glede stroškov, plana, sredstev, kakovosti in njihovo spreminjanje zahtev.  

Imam strokovno pravico reči »ne«, z razlogom in brez obtožbe.  

Nikoli ne bom svojih osebnih ali strokovnih pravic postavil pred pravice stranke ali 

organizacije.  

Zapisoval bom svoje delo in ukrepal pošteno.  

Prizadeval si bom ravnati kot strokovnaki, četudi drugi mene ne bodo obravnavali enako.  

Ne bom razkril poslovnih informacij strank brez vnaprejšnjega dovoljenja.  

Prizadeval si bom, da se zagotovi etični zgled za nove člane tima, in odprto razpravljal o 

morebitnih vprašanjih etičnega obnašanja.  

Predočil bom vsako kršitev etičnega kodeksa drugih strokovnjakov.  

 

Vir: R. Thomsett, Redical Project Management, 2002. 

 

Celovitost (angl. integrity): Manager bo zgradil integriteto s poznavanjem sebe, trdno 

hrbtenico, zdravo samopodobo in dolgoročnim pogledom na življenje sebe in soljudi. 

Notranja realnost mu omogoča, da povezuje misli, besede in dejanja v smotrno celoto. 

Navzven je pravičen, spoštljiv, zaupanja vreden in lojalen (angl. fairness, respect, 

confidence and loyalty). Manager je solidaren (angl. solidarity) in sočuten do članov tima 

in temelji na medsebojni pomoči. Brani projekt, če je to potrebno.   

 

Moralni standardi (angl. moral standards) in družbene norme so nepisana pravila, ki 

zapovedujejo, kaj je dovoljeno in kaj prepovedano, kakšno naj bo obnašanje ljudi in družbe 

do vrstnikov v določeni situaciji. Manager se jih drži, kljub temu da se skozi obdobje lahko 

spreminjajo zaradi družbenega pritiska. Te spremembe spremlja in povzema, da lahko 

etično presoja v situacijah.  

 

Transparentnost delovanja in nagrajevanja (angl. transparency): Vzdržuje projektno 

integriteto in je odprt glede osebne in poklicne etike. Z veseljem čestita uspehom drugih in 

pri tem ne izboljšuje lastnega profila. Izpolnjuje dogovore in ne zlorablja informacij ali 

moči.  

 

mk:@MSITStore:C:/Users/Nika/Desktop/MAG%20DELO/literatura%20komp/elektrosnka%20literatura/Thomsett%20R%202002%20-%20Radical%20Project%20Management.chm::/0130094862_
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3 RAZISKAVA VEDENJSKIH KOMPETENC SLOVENSKIH  

      PROJEKTNIH MANAGERJEV 

 

3.1  Predstavitev raziskave in metod analize   

 

Z namenom potrjevanja hipotez smo izvedli empirično raziskavo med slovenskimi 

projektnimi managerji, ki je slonela na kvantitativnem pristopu, uporabili smo spletni 

vprašalnik (Priloga 3). Podatke, pridobljene z vprašalnikom, smo analizirali s pomočjo 

programskega orodja SPSS 17.0. Pridobljene rezultate smo primerjali s teoretično podlago 

ter ugotavljali stanje in pomembnost vedenjskih kompetenc projektnega managerja pri nas 

ter predlagali kompetence odličnega projektnega managerja.  

 

Vprašalnik je bil poslan po elektronski pošti na 900 naslovov projektnih managerjev v 

Sloveniji. Sporočilo je vsebovalo opis raziskave in navodila ter povezavo na spletno mesto, 

kjer je bil vprašalnik pripravljen. Sodelujoči projektni managerji so bili iz različnih 

organizacij, večina pa jih je sodelovala s Slovenskim združenjem za projektni management 

na konferencah, delavnicah ali pa so certificirani managerji pri IPMA, torej so vešči 

projektnega dela. Od 900 razposlanih vprašalnikov smo prejeli 70 odgovorov (7,77-

odstotna odzivnost) stanja in pomembnosti vedenjskih kompetenc managerjev. Pri ostalih 

vprašanjih nekoliko manj, saj niso odgovarjali na vsa zastavljena vprašanja. Odziv je bil 

nizek, kar lahko pojasnimo z nizkim zavedanjem pomembnosti vedenjskih kompetenc 

projektnih managerjev v Sloveniji, a menimo, da je odgovorov kljub temu dovolj za 

relevantno raziskavo in potrjevanje postavljenih hipotez magistrskega dela. Na vprašalnik 

je odgovorilo 62,5 % moških in 37,5 % žensk. Največ, kar 37,5 %, je bilo starih od 40 do 

50 let. Največ vprašanih (46,9 %) je imelo univerzitetno – VII. stopnjo izobrazbe.  

 

3.1.1 Hipoteze raziskave 

 

Na podlagi proučevanja slovenskih in tujih avtorjev smo izdelali nabor najpomembnejših 

vedenjskih kompetenc in v teoretičnem delu magistrskega dela podrobneje opredelili 

vedenjske kompetence po ICB 3.0. S pomočjo empirične raziskave smo preverili dejansko 

stanje in pomembnost kompetenc v slovenskih združbah ter z uporabo statističnih obdelav 

potrdili ali ovrgli postavljene hipoteze.  

 

H1 – Vedenjske kompetence slovenskih managerjev projektov so podpovprečno 

razvite. 

Zavedamo se, da je ocena prisotnosti posamezne kompetence subjektivne narave. Kjub 

temu, da nimamo nekih splošnih pravil, kdaj je določena kompetenca v pravi meri prisotna, 

da jo manager sploh lahko oceni, si bomo za primerjavo pomagali s povprečno vrednostjo 

ocen stanja (vseh ocen kompetenc in vseh anketiranih). Anketirane smo prosili, da 
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ocenijo stanje vedenjskih kompetenc in njihovih podtem v slovenskih združbah, ter ocenili, 

ali je zavedanje stanja posamezne vedenjske kompetence zadovoljivo.   

 

H2 – Tretjina vedenjskih kompetenc pomembno in pozitivno vpliva na učinkovitost 

izvedbe projekta. 

Pozitiven (oziroma negativen) vpliv kompetenc na učinkovitost izvedbe projekta smo 

preverjali z analizo korelacij v programu SPSS. Učinkovitost izvedbe projekta smo 

merili s tremi spremenljivkami: časom, stroški in delovnimi urami. Odstopanja, ki smo jih 

ocenili pri posamezni kategoriji z vprašalnikom, smo nato uporabili kot odvisne 

spremenljivke v analizi. Odstopanja smo primerjali z oceno stanja vedenjske kompetence v 

očeh projektnega managerja v združbi, torej smo ocenjeno stanje posamezne kompetence 

določili kot neodvisno spremenljivko za analizo. Nato smo preverili še pomembnost 

vpliva kompetenc na učinkovitost izvedbe projekta z regresijsko analizo, da bi lahko z 

gotovostjo potrdili ali ovrgli hipotezo.   

 

H3 – Najpomembnejša vedenjska kompetenca je voditeljstvo, pri čemer ima dober 

voditelj nadpovprečno razvite tudi ostale vedenjske kompetence. 

V teoretični obravnavi smo zasledili veliko avtorjev, ki kot najpomembnejšo kompetenco 

zagovarjajo prav voditeljstvo, zato smo pri testiranju tretje hipoteze preverili, ali to velja 

tudi za Slovenijo. Pri obravnavi naj bi imela kompetenca voditeljstva najvišjo stopnjo 

korelacije s kazalniki učinkovitosti. Povezanost kompetence pa smo dokazovali s 

stopnjo korelacije med voditeljstvom in ostalimi kompetencami.  

 

H4 – Slovenski managerji projektov vedo, katere vedenjske kompetence so 

najpomembnejše za učinkovito izvajanje projektov. 

V teoretičnih opredelitvah smo ugotovili, da stroka vse bolj poudarja vedenjske 

kompetence projektnih managerjev, v nasprotju s tehničnimi ali kompetencami okolja. S 

pomočjo empirične raziskave smo zato pri preverjanju četrte hipoteze preverili, kako 

pomembna je posamezna vedenjska kompetenca v očeh slovenskih projektnih managerjev 

za učinkovito izvedbo projektov. Zanimala nas je identičnost najpomembnejših kompetenc 

po mnenju anketirancev in kompetenc, ki bi se kot najpomembnejše izkazale pri 

regresijski analizi. Na podlagi ocenjene pomembnosti posamezne kompetence anketiranih 

želimo pripraviti seznam od najbolj pomembnih do nepomembnih vedenjskih 

kompetenc.  

 

H5 – Slovenski managerji projektov se zavedajo pomembnosti vedenjskih kompetenc 

in jih želijo izboljšati. 

Kot zadnjo hipotezo smo postavili dejstvo, da se Slovenski managerji zavedajo vedenjskih 

kompetenc, kar smo ugotavljali s povprečno oceno pomembnosti kompetenc anketirancev 

(skupna ocena bi bila večja od 3). Pri tem smo predpostavili, da imajo željo izboljšati 

vedenjsko kompetenco v primeru, da je povprečje ocen pomembnosti za 1 točko višje od 
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povprečja stanja – to smo ugotavljali tako za celoten nabor vedenjskih kompetenc kot za 

posamezne kompetence. 

 

3.1.2 Spremenljivke analize vedenjskih kompetenc  

 

Za analizo smo izbrali vedenjske kompetence projektnih managerjev po določilih IPMA in 

posameznim kompetencam izbrali tri (razen pri vodenju štiri) podteme, ki kompetenco 

opisujejo. Posamezne kompetence smo označili z okrajšavo K, nato dodali številko 

kompetence (od 1 do 15) ter s črkami a, b, c (pri vodenju tudi d) podtemo, ki smo jo izbrali 

za ocenjevanje. Kompetence smo kratko opisno opredelili tako, da so si izpolnjevalci 

vprašalnika predstavljali, kaj posamezna podtema pomeni v praksi. V raziskavi so 

anketirani:  

 

 ocenili stanje posamezne vedenjske kompetence v svoji združbi; zanimal nas je nivo 

razvitosti kompetenc, posledično pa tudi, ali je posamezna vedenjska kompetenca 

prisotna v združbi; ter 

 podali oceno pomembnosti vedenjske kompetence pri managementu projektov; 

zanimalo nas je, kako pomembna se jim zdi posamezna vedenjska kompetenca za 

učinkovitost izvajanja projektov.  

 

Stanje in pomembnost kompetenc je bilo ocenjeno s pomočjo Likertove lestvice. Stanje je 

bilo ocenjeno z vrednostmi: 5 – prisotnost kompetence v podjetju je zelo visoka, 4 – 

prisotnost kompetence je visoka, 3 – prisotnost kompetence je zadovoljiva, 2 – prisotnost 

kompetence je nizka in 1 – kompetenca v podjetju ni prisotna; pomembnost pa z 

vrednostmi: 5 – kompetenca je nujna za učinkovito izvedbo projekta, 4 – kompetenca je 

pomembna za izvedbo, 3 – kompetenca je srednje pomembna za izvedbo, 2 – kompetenca 

je nepomembna za izvedbo ter 1 – kompetenca sploh ni pomembna pri učinkoviti izvedbi 

projekta.  

 

Izbrane vedenjske kompetence projektnih managerjev smo določili kot neodvisne 

spremenljivke pri analizi korelacij vpliva kompetenc na učinkovitost izvedbe projekta. Ker 

je naše ključno vprašanje, kako vedenjske kompetence vplivajo na učinkovitost izvedbe 

projektov, opredelimo še učinkovitost izvajanja projektov. Učinkovitost pomeni, da 

opravljamo naloge, izpolnjujemo zahteve ter dosegamo pričakovane cilje v okviru 

omejitev projekta. Strokovnjaki projektnega managementa govorijo o trojni omejitvi 

projekta: omejitvi obsega, časa in stroškov, četrta, kakovost, pa je posledica uravnavanja 

navedenih treh omejitev. Učinkovitost izvedbe projekta smo v magistrski nalogi merili s 

tremi kategorijami: časom, stroški in delovnimi urami. Delovne ure smo uvedli, ker se 

višek delovnih ur ne odraža vedno v dvigu stroškov – v primeru težav in zamud lahko člani 

projektnega tima te rešujejo izven delovnega časa, a za to niso plačani. Mnogi avtorji 

navajajo, da je ena od omejitev tudi kakovost, ki pa se običajno odraža v ostalih treh 

(izboljšanje neustrezne kakovosti zahteva dodatne ure dela, lahko povzroči zamudo in 
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dvigne stroške), poleg tega jo je težje meriti, zato je posebej nismo izpostavljali. 

Odstopanja pri posamezni kategoriji učinkovitosti, ki smo jih dobili z vprašalnikom, smo 

uporabili kot odvisne spremenljivke pri analizi vedenjskih kompetenc.  

 

Slika 9: Razmerje čas – stroški – delovne ure 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Omejitve raziskave in predpostavke  

 

V raziskavo nismo zajeli vseh podtem, ki jih je določila IPMA, saj bi bila raziskava 

preobsežna in vprašalnik predolg za izpolnjevanje sodelujočih. Pri prvi kompetenci smo 

zaradi pomembnosti izbrali štiri podteme (vodenju literatura posveča največ govora), pri 

ostalih pa po tri podteme.  

 

Vedenjske kompetence je težko oceniti, ker (zaenkrat) ne obstaja nobena enota, s katero bi 

ocenili vedenje ali veščine in oceno šteli kot splošno in veljavno povsod. Kompetence so 

projektni managerji ocenjevali popolnoma subjektivno. V raziskavi predpostavljamo, da so 

podatki, pridobljeni z vprašalnikov, reprezentativni in stvarni ter prikazujejo dejansko 

stanje v Sloveniji. Domnevamo tudi, da so vprašalnike izpolnile osebe, ki vodijo projekte 

in so o tem lahko podajale verodostojne odgovore iz prakse.  

 

Predpostavljamo, da je metoda korelacije v programu SPSS primerna za ocenjevanje 

povezanosti med spremenljivkami – kompetencami in odstopanji, ter da je regresijska 

analiza primerna za testiranje povezanosti med kompetencami in njenimi vplivi na 

učinkovitost izvedbe projektov.  

 

V obravnavi kompetenc s pomočjo korelacije bomo podatke zaradi ugotovljene 

nedoslednosti anketiranih prilagodili. Anketirani so označili, da rokov, stroškov in 

delovnih ur ne planirajo, pri naslednjem vprašanju pa kljub temu ocenjevali, koliko 

odstotokov v povprečju projekti v njihovi organizaciji odstopajo od planov. Navedeno ni 

mogoče, saj če manager ne planira, ne more ugotavljati odstopanj od planov. Druga 

nedoslednost anketirancev, ki jo bomo prilagodili, se je pokazala pri drugem odgovoru 

istega vprašanja, kjer so anketirani označili, da so v povprečju projekti največkrat izvedeni 

v skladu s planom, kljub temu pa so v naslednjem vprašanju ocenjevali odstotek zamud. 

Logičen odgovor bi bil, da odstopanj v teh primerih ni.  

Delovne ure 

Roki  

Stroški 

Učinkovitost 

izvedbe 

projekta 
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3.2 Splošne (statistične) ugotovitve raziskave  

 

V vprašalnik smo dodali splošna vprašanja o delu projektnih managerjev v slovenskih 

združbah, kot so tipi projektov, na katerih so vprašani delali, čas trajanja projektov ter 

kakšno vlogo so imeli na projektih. Da smo lahko ugotavljali odstopanja pri učinkovitosti 

izvajanja projektov, smo vprašali, ali so projekti v njihovi organizaciji izvedeni v skladu s 

planiranimi stroški, časom in delovnimi urami.  

 

Na vprašanje o tipu projektov, ki jih anketirani izvajajo v svoji organizaciji, jih je kar 22 

odgovorilo, da izvajajo predvsem projekte, povezane z inženiringom objektov, rešitvami 

informacijske tehnologije (v nadaljevanju IT) in rešitvami proizvodnih linij. Nekoliko 

manj, 17 anketiranih, se kot naročnik ukvarja z investicijskimi projekti (objekti, IT-

podpora, tehnologija), 15 anketiranih je zapisalo, da delajo raziskave, razvoj izdelkov 

(polizdelkov) ali storitev za prodajo. Le 6 od 70 anketiranih izvaja interne organizacijske 

projekte (reorganizacijo, nove metode dela, izobraževanje) in trije zunanje, kot je 

organizacija različnih prireditev. Navedeno smo prikazali v Sliki 10.  

 

Slika 10: Tipi projektov v organizacijah anketiranih 
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Zanimalo nas je, koliko časa v povprečju trajajo projekti, pri katerih sodelujejo 

slovenski managerji. Vprašani največkrat sodelujejo pri projektih, ki trajajo do 24 mesecev 

(kar 31 % jih je tako odgovorilo), ali enoletnih projektih (30 % odgovorov). Ostale 

vrednosti so razvidne iz Slike 11.  
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Slika 11: Povprečno trajanje projektov, pri katerih sodelujejo anketirani 
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Projektni manager opravlja različne funkcije na projektu in pri svojem delu napreduje. 

Različne funkcije Stare (2011, str. 63–64) opredeljuje z:  

 

 Član tima opravlja aktivnosti na projektu, predvsem operativne.   

 Po usposabljanju s področja projektnega managementa član tima napreduje v vodjo 

podprojekta (manager na nižji ravni). Deluje pod mentorstvom in po nekaj uspešno 

opravljenih projektih lahko napreduje.   

 Vodja projekta ima organizacijsko manj zahtevne projekte kot manager, v tujini 

uporabljajo kar izraz manager.   

 Projektni manager vodi več podprojektov, v tujini se običajno imenuje senior manager. 

Ta raven zahteva že manj strokovnega dela in več organizacijskega. 

 Direktor projektov upravlja in je odgovoren za uspešnost portfelja projektov v združbi 

(v praksi je lahko član uprave, manager projektne pisarne, manager oddelkov za 

strateški razvoj ali naložbe oziroma manager razvojnega ali IT-oddelka).   

 

V slovenski družbi izrazitega managementa še ni in ga verjetno glede na velikost trga niti 

ne bo. Napredovanje pa je poznano le posameznim večjim organizacijam. Zanimivo bi bilo 

oceniti, katere kompetence pridobijo managerji na posamezni stopnji napredovanja v 

slovenskih podjetjih, kar pa je izven naše teme.      

 

V raziskavi smo preverili, kakšno vlogo imajo anketirani na projektih. Na tem mestu 

moramo opozoriti, da sta v slovenski praksi izraza vodja projektov in manager projektov 

združljiva, saj vodja po naravi opravlja iste naloge kot manager. Zato lahko Sliko 12 

razlagamo tako, da je 58 % anketiranih svojo vlogo opredelilo kot manager projektov, 22 
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% kot član projektnega tima, ostali pa so svojo vlogo opredelili kot koordinator, nadzornik 

ali direktor projekta.  

 

Direktor projekta je posameznik, kateremu projektni manager poroča. Ima pregled nad 

celotno sliko projekta in se ne ukvarja z vsakodnevnimi aktivnostmi. Lahko ima pregled 

tudi nad več projekti hkrati in več projektnimi vodji (Davidson, 2000). Vodilni manager, 

predvsem v velikih organizacijah, določi nadzornika oziroma skrbnika projekta, ki ga 

lahko imenujemo tudi sponzor. Stare (2011, str. 26) ga opredeljuje kot nekoga od izkušenih 

linijskih oziroma funkcijskih managerjev, ki naj bi skrbel, da bo imela organizacija čim 

večjo korist od projekta. Njegove tipične naloge so izbira projektnega managerja, 

potrjevanje plana oziroma elaborata projekta, sodelovanje pri pomembnih odločitvah, 

nadzor dela tima in napredka projekta, reševanje nesoglasij med deležniki projekta ter 

potrjevanje morebitnih sprememb. Stare še opozarja, da je opredelitev z besedo nadzornik 

preozka, saj je vloga skrbnika veliko širša kot le nadziranje projektnega tima. Projektni 

manager nosi veliko breme projekta, zato bo del vsakodnevnih nalog prenesel na 

koordinatorje projekta, katerih vloga je zagotavljanje tekoče komunikacije, skrb za 

časovno ustreznost poročil in podajanje povratnih informacij iz zunanjih ali notranjih virov 

(Lester, 2003). 

 

Slika 12: Vloga anketiranih na projektu 
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Kar je tim pomemben faktor za uspešno izvedbo projektov, smo preverili še, koliko 

sodelavcev v povprečju sodeluje pri projektih. Velikost tima je odvisna od več 

dejavnikov, predvsem od zahtevnosti projekta in od stopnje heterogenosti tima. Homogen 

tim lažje in hitreje nastane, ker so si člani podobni in se odnosi hitreje vzpostavijo. Nastane 

stabilen tim, ki je primeren za reševanje enostavnih nalog. Pri reševanju problemov 

zapletenih nalog, ki zahtevajo različno znanje in sposobnosti, je primernejši heterogeni tim. 

Izkazalo se je, da so heterogeni timi boljši v inventivnih rešitvah (Lipičnik, 1991), zato 
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projetni manager izbira različne člane za sodelovanje na projektu. Avtorji navajajo, da je 

optimalno število članov med 8 in 12. Če je število preveliko, učinkovitost tima ne raste, 

medsebojni odnosi se začnejo krhati in timski procesi niso več pristni. Motena je 

komunikacija in tudi managerjevo obvladovanje in ocenjevanje. Z raziskavo smo ugotovili, 

da v združbah anketiranih projektnih managerjev na projektu sodeluje v povprečju 9,4 

sodelavcev, kar je v mejah priporočljivega. Vprašanje pa je tudi, koliko projektov projektni 

manager lahko managira oziroma pri njih sodeluje, kar pa je že predmet druge tematike. 

Omenimo le, da se manager lahko loti tudi več projektov, vendar se mora zavedati, da 

uspešnost pri posameznem projektu v istem časovnem obdobju lahko zelo niha. Rothman 

(2007, str. 151) sicer ne določa točnega števila projektov, ki bi jih lahko manager obvladal, 

in zagovarja, da je število projektov odvisno predvsem od tima, ki brez težav dela in 

sodeluje (člani sami rešujejo ovire, se pogajajo za dodatne vire in imajo dovolj discipline 

za samostojno delo).  

 

V magistrskem delu bomo kot temeljno hipotezo preverjali, ali vedenjske kompetence 

projektnih managerjev vplivajo na učinkovito izvedbo projekta. Da bomo to lahko 

raziskali, smo anketirane povprašali, ali so projekti v njihovi organizaciji izvedeni v skladu 

s planiranimi stroški, roki in delovnimi urami. Zanimalo nas je: ali so projekti narejeni pred 

rokom, se porabi manjše število ur oziroma manj stroškov, projekti so izvedeni po planu, 

projekti so narejeni z zamudami, višjimi stroški oziroma je bilo porabljenih več ur ter da ne 

planirajo omenjenih kategorij.   

 

Slika 13: Izvajanje projektov v skladu s planom 
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Na Sliki 13 vidimo, da se v združbah anketiranih izvaja največ projektov z zamudami v 

času izvedbe (37 odgovorov anketiranih) in da so porabljene delovne ure največkrat večje 

od planiranih (34 odgovorov anketiranih). Stroški v povprečju največkrat ostanejo na ravni 

planiranih (tako je v povprečju ocenilo 34 anketiranih), kar si lahko pojasnimo s tem, da 
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imajo projektni managerji pri nas zelo omejene proračune in je preseganje tega nemogoče 

oziroma običajno neodobreno s strani naročnika projekta, direktorja ali investitorja. 

 

Zadnjo, četrto opcijo, smo v vprašanje vstavili, da preverimo, ali v organizacijah planirajo 

omenjene tri kategorije. Ugotovili smo, da je v povprečju 1,5 % takih, ki ne planirajo 

rokov (en odgovor), 8,8 % (6 odgovorov) takih, ki ne planirajo stroškov, ter 13,2 % takih, 

ki ne planirajo porabe delovnih ur (9 odgovorov od vseh anketiranih). Rezultat nas je 

presenetil, saj je planiranje najpomembnejša funkcija projektnega managerja. Lester (2003) 

zagovarja, da mora projektni manager s pomočjo tima že na začetku sestaviti plan projekta, 

ki obsega faze projekta, povzema parametre, standarde in zahteve projekta v času, stroških 

in kvaliteti s pomočjo odgovorov na vprašanja zakaj, kaj, kdaj, kdo, kje in kako, nekateri 

glede na vrsto projekta dodajajo tudi koliko. Brez navedenih opredelitev manager ne more 

usmeriti projekta k ciljem ali ocenjevati doseženih rezultatov. 

 

Izhajajoč iz prejšnjega odstavka ugotavljamo, da se v obravnavi pojavlja nedoslednost 

anketirancev, saj so anketirani, ki so označili, da rokov, stroškov in delovnih ur ne 

planirajo, pri naslednjem vprašanju kljub temu ocenjevali, koliko odstotokov v povprečju 

projekti v njihovi organizaciji odstopajo od planov. Druga nedoslednost anketirancev, ki jo 

moramo izpostaviti, se je pokazala pri drugi opciji odgovora, kjer so označili, da so 

projekti v povprečju največkrat izvedeni v skladu s planom, kljub temu pa so v naslednjem 

vprašanju ocenjevali odstotek zamud.  

 

Slika 14: Koliko odstotkov v povprečju projekti v organizacijah odstopajo od planov pri 

času, stroških in številu delovnih ur 
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Da bomo lahko v nadaljevanju raziskave ocenili, kako na učinkovitost vplivajo 

managerjeve kompetence, smo anketirane vprašali, za koliko odstotkov (%) v povprečju 

projekti v njihovi združbi odstopajo od planov pri času, stroških in delovnih urah. Ocenili 

so (N = 69), da so v povprečju zamude pri projektih 18,8-odstotne, stroški v povprečju 

presegajo za 14,2 % in število dejansko porabljenih delovnih ur za 19,4 %. V Sliki 14 so 

prikazane vrednosti posameznih odgovorov.  

 

Odstotek odstopanja pri posamezni kategoriji, ki smo ga dobili z vprašalnikom, smo za 

analizo s programom SPSS uporabili kot odvisne spremenljivke, posamezne vedenjske 

kompetence pa kot neodvisne spremenljivke. Ocene raziskave bomo podali v poglavju 3.4.   

 

3.3 Ocena stanja in pomembnosti vedenjskih kompetenc  

 

Vedenjske kompetence smo v analizi opisali s podtemami, s katerimi so anketirani 

slovenski projektni managerji ocenili stanje v svoji združbi oziroma ocenili 

kompetentnost managerjev ter podali svojo oceno pomembnosti kompetence za 

učinkovito izvajanje projektov. 

 

3.3.1 Ocena stanja kompetenc  

 

Zanimalo nas je, v kolikšni meri so vedenjske kompetence prisotne v združbah, zato smo 

ocenili povprečno stanje posamezne kompetence. Zaradi boljšega razumevanja 

posamezne kompetence smo kompetencam opredelili določene podteme, ki jih bomo 

predstavili. V nadaljevanju pa bomo za analizo rezultatov uporabili le povprečna stanja. 

 

Po oceni stanja anketiranih (Slika 15) je v največji meri prisotna kompetenca učinkovitosti 

(povprečna ocena stanja je 3,300). Druga vedenjska kompetenca glede na stanje v družbah 

anketiranih je sprostitev (3,190), sledi kompetenca obvladovanja konfliktov in kriz 

projekta (3,005), pripadnost in motivacija (3,000) ter nato usmerjenost k rezultatom 

(2,976). Poleg povprečnih ocen stanja kompetenc v slovenskih združbah predstavimo še 

posamezna področja kompetenc, ki omogočajo lažje razumevanje ugotovitev in diskusijo, 

kar smo povzeli v Sliki 16. Tabelarični prikaz smo dodali v Prilogi 4, Tabela 1.  

 

Anketirani so v raziskavi vedenjsko kompetenco učinkovitost izbrali kot eno izmed 

ključnih (ocena stanja vseh podtem v povprečju je bila 3,30). Učinkovit mora biti sam 

manager pri svojem delu, tako kot mora biti na koncu projekt učinkovito izpeljan – to mora 

biti del kulture podjetja. V raziskavi stanja podtem kompetence smo ugotovili, da 

anketirani največje zavedanje pripisujejo kompetenci učinkovitosti pri socialnih in 

okoljskih stroških (povprečje odgovorov anketiranih je 3,51). Današnji trend je, da 

manager obvladuje stroške, povezane z okoljem, ker so z njimi povezani tudi prihodnji 

prihranki (recikliranje in ponovna uporaba surovin). Z ustreznim ravnanjem v okolju 

vpliva na zdravje zaposlenih, lokalnega prebivalstva ter pridobi konkurenčno prednost s 
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proizvodnjo ekološko nespornih izdelkov. Izpostavimo tudi energijsko učinkovitost ter 

učinkovitost virov (povprečje odgovorov je 3,37). V ceno različnih virov manager 

vključuje kratkoročne in dolgoročne stroške, ugotavlja glavne porabnike virov, finančno 

stanje in prenos virov (Miklavič, 2003), da izlušči koristne vire in vplive. Energijska 

učinkovitost velja tako za izvedbo projektnih aktivnosti kot za končni rezultat projekta.  

 

Slika 15: Povprečna ocena stanja vseh podtem posamezne kompetence 
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Percepcija omogoča, da manager gradi celotno sliko skozi svoja čutila. Obnavljanje 

managerjevega duha, revitaliziranje telesa in sproščanje stresa so pomembna opravila, ki 

jih mora manager zaradi mnogih stresnih situacij redno opravljati. Manager mora biti 

sposoben fizičnega in psihičnega sproščanja sebe in članov tima, opazi, kdaj je sprostitev 

potrebna, in spodbuja metode sproščanja v timu. Povprečna ocena stanja v raziskavi je 

pokazala visoko mero prisotnosti te kompetence v združbah, kar je presenetljiva ocena 

(povprečna ocena vseh podtem je 3,19). Po ocenah podtem regeneriranje in 

revitaliziranje (povprečje odgovorov je 3,243), zavedanje za sprostitev (3,200) ter 

ravnovesje med delom, družino in prostim časom (3,129) se sprostitev uvršča med 

pomembnejše kompetence. Managerji v slovenskih združbah skrbijo za sprostitev, se 

zavedajo napornega dela in primerno usklajujejo svoj čas.    
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Slika 16: Stanje vedenjskih kompetenc projektnega managerja 
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V sodobnem managiranju projektov prihajajo v osprednje enostavnejše tehnike 

spodbujanja ustvarjalnosti, predvsem so dobrodošle ideje izven okvirov projekta. 

Manager posameznika spodbuja k razmišljanju v širših okvirih, podajanju idej, ki so lahko 

danes nesmiselne, jutri pa pomemben korak pri napredovanju projekta. Pri ocenjevanju 

povprečnega stanja kompetence, ki so jo slovenski managerji izbrali kot tretjo najbolj 

izrazito v združbah, v katerih delajo, smo ugotovili, da spodbujajo uporabo tehnik 

ustvarjalnosti, premoščajo razlike z opredeljevanjem novih kombinacij, ob upoštevanju 

različnih pogledov (povprečje odgovorov je bilo 3,129).  

 

Voditeljstvo avtorji običajno postavljajo na prvo mesto, kot temeljno funkcijo projektnega 

managementa, kljub temu da je le eden izmed korakov managementa, poleg planiranja, 

organiziranja in kontroliranja (Možina et al., 1994). Pravimo, da manager »dela stvari 

pravilno«, vodja pa »dela prave stvari«, zato morata biti prisotni obe funkciji. Blank (2001, 

str. 8) zagovarja, da se nihče ne rodi kot vodja. Vodja je tisti, ki doseže, da mu sledijo, 

vpliva na druge, da prostovoljno opravljajo aktivnosti, da bi dosegli skupen cilj. To pa je 

glavni namen pri projektnem delu, da manager izbere ustrezne sposobnosti ljudi in jih vodi 

v smer, ki bo omogočala rezultate. Dober vodja mora z zanosom, energijo, optimizmom, 

vztrajnostjo, pogumom in osebno zrelostjo vplivati na podrejene, da mu sledijo, še posebej, 

ker člani tima prihajajo iz različnih oddelkov in niso neposredno podrejeni managerju 

projekta (Stare, 2011, str. 59). V raziskavi podtem se je po povprečni oceni stanja 

kompetenca voditeljstva prirojena avtoriteta uvrstila na peto mesto (povprečje 

odgovorov je 3,114). Podatek je zanimiv s stališča slovenske kulture, ki ne spodbuja 

izkazovanja ljudi, zato managerji tudi svoje karizme običajno ne kažejo navzven (če jo 

imajo). Slovenci smo po naravi bolj zaprti in pokažemo svoje sposobnosti, znanje in 

odprtost šele, ko se bolje spoznamo s sodelavci. Ložar (2002, str. 68–82) je v raziskavi 

prepoznal slovenskega karizmatika in ga ocenil kot neizrazitega, kar pripisuje pomanjkanju 

modelov managerskega obnašanja. Karizme ne izraža, tudi če jo ima, ker okolje ne 

spodbuja izpostavljanja posameznikov. Ljudi je strah, da jih ne bi imeli za postavljače. Na 

nivoju višjega managementa najdemo nekoliko več karizmatičnih oseb, saj so običajno ti 

bolj samozavestni in prepričani v svoje delo. Težava je lahko tudi pomanjkanje 

komunikativnosti, saj večkrat nimajo neposrednega dialoga z vsemi sodelavci. Nastopi 

pred množico managerjem niso pri srcu. V praksi se srečujemo z managerji, ki v družbi 

postajajo voditelji postopoma, z napredovanjem pri delu. Skozi delo pridobivajo na 

strokovni moči, zato jih sodelavci spoštujejo. Sistem izhaja iz zgodovine, ko je trdo delo 

(predvsem fizično) pomenilo blagor ljudi, a so dandanes pomembnejše sposobnosti – delati 

premišljeno. Nastaja dilema, ali je strokovnjak res dober manager ali vodja. Običajno 

managerju, ki tako napreduje, manjkajo voditeljske spretnosti, a so dobri mentorji v stroki 

(Jeston & Nelis, 2008, str. 130). Debatirajo o strokovnih stvareh in le redki prestopijo na 

vodstveno raven komuniciranja. Pogosto oseba nima prave karizme in splošnega občutka 

za organiziranje dela drugim, ne le sebi (Musek Lešnik, 2008, str. 191). Tako dobri 

strokovnjaki postanejo slabi voditelji. Dobremu strokovnjaku napredovanje niti ne poda 

vedno pravega zadovoljstva. Dober projektni vodja bi moral brez tehničnega znanja 
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postaviti metodologijo vsakemu projektu, žal pa v realnosti ni tako. V prihodnosti bodo 

voditelji postajali partnerji, ki bodo nosili pomembno vlogo pri doseganju ekonomskih 

rezultatov, vednar brez prirojene avtoritete, ekspertne moči, zaupanja in močne karizme, ki 

navdihuje sodelavce okoli sebe, ne bo mogoče uspešno voditi projektov.     

 

Raziskava, ki so jo opravili Javidan, Teagarden in Bowen (2010, str. 109–113) med 5.000 

managerji ameriških, evropskih in azijskih podjetij, je pokazala, da naj bi uspešen vodja v 

globaliziranem, medkulturnem in povezanem svetovnem okolju razvijal predvsem 

naslednje kompetence: intelektualni kapital (povezovanje mednarodnega poslovanja, 

sposobnost učenja), psihološki kapital (odprtost za različne kulture in pripravljenost na 

spremembe) in socialni kapital (sposobnost povezovanja ljudi od deležnikov, strank, 

dobaviteljev in javnih organov). Z globalnim združevanjem projektov pa bo v ospredje 

prišla tudi kompetenca vodenja virtualnega tima. Sodobna tehnologija za komuniciranje 

daje priložnosti hitri komunikaciji, informacijam v trenutku, hitrejšemu reševanju 

aktivnosti, sestankom na daljavo in združevanju najprimernejših sodelavcev iz celega 

sveta. Derosa in Lepsinger (2010, str. 92) zagovarjata, da bo moral manager poskrbeti za 

dobro vodenje, zgraditi odnos med člani, ohranjati zaupanje, skrbno voditi obojestransko 

komunikacijo, člani se morajo čutiti pripadne, stalno razpoložljive in zaposlene z nalogami 

projekta. Tudi člani tima morajo biti motivirani za delo v virtualnem timu, imeti 

komunikacijske veščine in samokontrolo pri delu.  

 

Manager obvladuje metode motiviranja, skrbi za pozitivno delovno klimo in sprejema 

iniciative (povprečje odgovorov kompetence je 3,114). Pri ugotavljanju ocene povprečja 

vseh vprašanj kompetence je ta 3,0, kar pomeni, da se anketirani glede na podtemo 

zavedajo, da je kompetenca v veliki meri prisotna v njihovi združbi. Pripadnost managerja 

projektu je stoodstotna (teoretično), biti mora notranje motiviran, da maksimalno opravlja 

aktivnosti na projektu in prenaša pozitivno mišljenje na sodelavce. V tem času je v 

ospredju predvsem nedenarna motivacija (medsebojno spoštovanje, zaupanje, odkritost 

med zaposlenimi). Pojavlja se ovira pri managerjih, saj nimajo prostih rok za dodeljevanje 

finančnih nagrad ali pa so te prenizke. Zato mora biti manager spreten v denarnem in 

nedenarnem motiviranju, ugotavljati, kaj posamezniku predstavlja dodano vrednost in kako 

ga bo pritegnil k delu. Schmid in Adams (2008, str. 61–70) sta v raziskavi opredelila 

bistvene dejavnike, ki vplivajo na motivacijo tima. Projektni tim si mora želeti cilje ne le 

zaradi projekta, temveč tudi zaradi osebnih povezanih ciljev. Tako bodo naredili vse, kar je 

v njihovi moči, da bi to dosegli. Lastnike in tim mora manager vključiti že v začetno fazo 

projekta, da se bodo počutili bolj povezane. Intenzivno jih vključi v začetni sestanek (angl. 

kick-off meeting) ter planiranje samega projekta. Kar 90 % vprašanih v razikavi Schmida in 

Adamsa je mnenja, da so člani bolj motivirani, če jih manager vključi v izdelavo strukture 

WBS (angl. work brakedown structure). Izpostavila sta razumevanje članov tima in 

previdnost pri razporejanju nalog med člane. Pričakovanja morajo biti ustrezno 

skomunicirana posameznim članom, s tem bo manager povečeval motiviranost 

posameznika. Kar 88 % vprašanih v njihovi raziskavi je mnenja, da mora biti motiviranje 
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managerja na začetku projekta na visokem nivoju, da člani začutijo pripadnost ter lastniki 

dobijo zaupanje v projekt.   

 

V raziskavi Planet GV je avtor leta 2004 (Majcen, 2009, str. 148) ocenil, da ima slovenski 

manager razvito potrebo po samokontroli in potrebo po nadzoru drugih, zanj je pomemben 

zunanji vtis in ugled ter stremi k rezultatom. Pravi, da ima slovenski manager nizko 

odpornost proti stresu, kar znižuje vzdržljivost, zlasti v zahtevnih situacijah, in zmanjšuje 

fleksibilnost v vedenju, v odnosu do napak pa je zelo kritičen in rad išče krivca, kar pa 

ustvarja strah pred tveganji ter nezaupanje. Managerji bodo morali nameniti veliko več 

pozornosti samoobvladovanju, delu pod stresom in upravljanju samega sebe, 

ravnovesjem in določanju prioritet. Stres je bolezen današnjega časa in manager, ki ga 

ne bo obvladoval, ne bo zdržal pritiskov projekta.   

 

Manager in tim morata slediti namenu in ciljem, ki jih postavi naročnik. Včasih se cilji ne 

skladajo z njihovimi, vendar morajo biti kljub vsemu doseženi. Rezultat je uspešno izveden 

projekt, z doseženimi cilji, in zadovoljen naročnik. Omenimo, da so anketirani v raziskavi 

visoko vrednost pripisali podtemi kompetence usmerjenost k rezultatom aktivnemu 

ukvarjanju z interesnimi skupinami, ki so vključene v projekt, ter odprtemu upravljanju 

z njihovimi pričakovanji (povprečje odgovorov je 3,086) in zanesljivosti pri uporabi 

kontrolnih ciklov, s katerimi preverja stanje na projektu, ocenjuje tveganja in priložnosti 

ter določa ustrezne scenarije in ukrepe pri projektu (povprečje odgovorov je 3,071). 

Kontrolni cikli morajo biti postavljeni smotrno, da se ocenjuje doseženo in po potrebi 

prilagaja nadaljnji potek projekta. Metode morajo biti prilagodljive, saj so projekti tako 

različni, da manager povzema le določene delovne metode kot pomoč pri trenutnem 

projektu. Predvidevamo, da je manager že v veliki meri zasičen s postopki predhodno 

izpeljanih projektov in se ne znajde v novih situacijah. Tak način dela mora manager 

opustiti in najti rešitve za posamezen nov projekt, šele nato povzemati stare metode kot 

pomoč. Pri mlajših managerjih je morda težava tudi pomanjkanje medgeneracijskega 

sodelovanja, da bi si lahko pomagal z izkušnjami starejših managerjev. Ericksonova (2010, 

str. 4–5) izpostavlja uporabo vprašanja »kaj pa, če« (angl. what if) in s tem izboljševanje 

idej in rešitev pri iskanju novih možnosti, za osredotočenost na osebne vrednote, 

obvladovanje praktičnega in hitrega komuniciranja in lažje sprejemanje kulturne 

raznolikosti.  

 

S tem magistrskim delom želimo dvigniti zavedanje managerjev, pospešiti razprave o 

kompetentnosti managerjev, in ker nas skrbi predvsem (pre)slabo zavedanje slovenskih 

managerjev za vedenjske kompetence, izpostavimo še najslabše ocenjene. Odprtost do 

razlik, s povprečno oceno odgovorov 2,38, je ocenjena kot najslabše. Managerji bi morali 

biti odprti do tima in ostalih sodelujočih, odprto komunicirati in sprejemati vse predloge, 

kritike in ideje ter jih smotrno vpeljati v projekt. Usmerjeni morajo biti na bistvo projekta 

in ne opaziti razlik v starosti, spolu, spolni usmerjenosti, kulturi, veri ali invalidnosti kot 

ovir za sodelovanje. Ericksonova (2010, str. 4–5) sicer navaja, da bodo mlajši managerji (t. 
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i. generacija X) nekatere kompetence hitreje prevzeli zaradi odprtega okolja, so bolj 

pripravljeni na stalne spremembe, bolj osredotočeni na osebne vrednote, obvladujejo 

praktično in hitro komunikacijo in nezavedno sprejemajo kulturno raznolikost. Poleg 

navedene podteme kompetence odprtost je bila slabo ocenjena tudi splošna razgledanost 

(2,58), zato menimo, da projektni managerji težko izstopijo iz okvira tematike projekta, se 

ne prilagajajo različnim situacijam in ne prilagajajo sporazumevanja tako, da bi bilo 

razumljivo različnim sprejemnikom. Tudi Ložar (2002, str. 68–82) je v raziskavi 

izpostavil, da velja za slovensko družbo karakteristika odprtih nazorov kot tujka. 

Managerji so zaprti, ne spoštujejo mišljenja drugih ali jih celo ignorirajo, nočejo prisluhniti 

idejam podrejenih. 

 

Kar dve podtemi etike sta bili nizko ocenjeni, solidarnost (povprečje odgovorov 2,4) in 

transparentnost delovanja in nagrajevanja (2,76). Da je slednja v slovenski praksi resnično 

na slabem nivoju, smo opazili tudi v poročanjih dnevnih novic z različnih področij, ne le 

na področju projektnega managementa. Pri projektu Management – Izziv 3000 je Ložar 

(2002, str. 68–82) izpostavil etičnega managerja in ocenil, da je slovenski manager etičen, 

kljub nekaterim izjemam. Predvsem izpostavlja problem korupcije ter dejstvo, da se 

manager rad skrije v svoje strokovno področje, se ne izpostavlja kot voditelj ter ne spoštuje 

svojih podrejenih. Problem nastaja tudi v tem, da se običajno noče izpostavljati kot 

zaščitnik interesov proti drugim, kar kaže na bežanje pred managersko odgovornostjo. 

Pregledno delovanje je ključno za učinkovito delo, biti mora jasno, odkrito, javnosti 

dostopno, etično nesporno. Tako delovanje mora biti v naravi projektnega managerja. 

 

Zavedanje funkcije delegiranja je presenetljivo nizko (povprečna ocena je le 2,41), kar je 

presenetilo, saj je to ena pomembnejših funkcij vodenja. Težave pri uspešnem delegiranju 

lahko izvirajo iz različnih dimenzij (Mladenovič, 2013): kognitivne dimenzije (povezava 

med zahtevnostjo naloge in potrebnimi viri, opazovalni in racionalni proces in vpliv 

okolja), čustvene dimenzije (strast pri motiviranju zaposlenih, spodbujanje in navdihovanje 

članov ekipe, nagnjenost h komunikaciji) in intuitivne dimenzije (usklajevanje med 

kognitivnim in čustvenim, ohranjanje celotne slike, usmerjanje interesov managerja z 

interesi ekipe, etična utemeljenost). Večkrat se izkaže, da je nepravilno delegiranje le 

problem izredne nujnosti, časovnih omejitev ali odpovedi moči ali kontrole. Mišljenje 

managerja pogosto zadane ob naslednje prepreke (Duncan, 2013a) osebnega egoizma in 

dvomov o sebi: če bom nalogo opravil sam, bo hitreje, nihče tega ne bo opravil tako dobro 

kot jaz ali razočaran bom z rezultatom dela nekoga drugega, nalogo lahko opravijo bolje 

od mene (če se manager čuti nekompetentnega za določeno nalogo).  

 

Projektni manager mora biti vztrajen in trden v svojih osebnih prepričanjih, kar 

slovenski manager ni, kot je pokazala raziskava stanja (povprečje odgovorov je 2,47), prav 

tako ni dovolj samozavesten (2,57) in ustvarjalno optimističen (povprečna ocena 

odgovorov je bila 2,68). Naveden rezultat verjetno lahko pojasnjujemo z zgodovino 

Slovencev, (ne)občutkom pripadnosti in splošnim dogajanjem pri nas. Slovenskim 
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managerjem je izziv postati samozavestnejši, zato je priporočljivo (Duncan, 2013b), da si 

manager ne postavlja nerealnih ciljev, ni domišljav in ne misli, da ve vse, ne zavlačuje z 

odločitvami (kar pomeni, da je obtičal na določenem mestu), se spopada z novimi stvarmi 

ter dvome in strahove premaga. Manager mora začeti iz malega in graditi samozavest 

počasi, uporabljati povratne informacije in popravljati svoje vedenje v ustreznejše. Mora 

biti prepričan v svoje sposobnosti in veščine. Tudi če naredi napako, se mora zavedati, da 

je človek, ki se na napakah uči in raste.  

 

3.3.2 Ocena pomembnosti kompetenc  
 

Z vprašalnikom smo poleg stanja kompetenc preverjali pomembnost vedenjskih 

kompetenc, ki jo managerji pripisujejo posamezni kompetenci za učinkovito izvedbo 

projektov v svoji združbi. Ločeno od obsežnega ocenjevanja stanja in pomembnosti 

posamezne kompetence smo najprej prosili anketirane, da izpostavijo pet ključnih 

vedenjskih kompetenc, ki so po njihovem mnenju najpomembnejše pri izvajanju projektov. 

 

70 anketiranih projektnih managerjev trdi, da so najpomembnejše kompetence managerja 

(Slika 17): voditeljstvo, usmerjenost k rezultatom, pripadnost in motivacija, 

zanesljivost in učinkovitost.  
 

 

Slika 17: Izbrane najpomembnejše kompetence managerjev 
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Vidimo, da je večina managerjev označila iste kompetence kot glavne, bolj znane in 

pomembne, medtem ko so manj znane (ali manj izpostavljene) kompetence le redki 
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ocenili. Pod 15 % anketiranih je na primer označilo sprostitev, etiko, konflikte in krize in 

posvetovanje. Kar 90 % anketiranih je kot najbolj pomembno kompetenco izpostavilo 

voditeljstvo, kar je skladno z našo tretjo hipotezo in jo hkrati delno že potrjuje.  

 

3.3.3 Ocene pomembnosti glede na pomembnost podtem kompetence 

 

V nadaljevanju smo izpostavili ključne kompetence po oceni pomembnosti za učinkovito 

izvedbo projektov. Za analizo smo izluščili povprečne vrednosti (Slika 18), zaradi boljšega 

razumevanja kompetenc pa smo, kot pri ocenjevanju stanja, kompetence obrazložili s 

podtemami, kar je prikazano v Sliki 19.   

 

Slika 18: Povprečne vrednosti ocenjene pomembnosti vedenjskh kompetenc 
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Pri oceni povprečne vrednosti glede na pomembnost vedenjskih kompetenc za učinkovito 

izvedbo projektov (Slika 19) smo ugotovili, da dajejo managerji velik poudarek deveti 

kompetenci, učinkovitosti pri socialnih in okoljskih stroških (povprečna ocena je znašala 

2,77) in energijski učinkovitosti in učinkovitosti virov (2,60). Upoštevanje vrednot in 

družbeno občutljivost so uvrstili na tretje mesto (K14 je imela v povprečju oceno 2,54), 

nato sprostitev, regeneriranje in revitalizacija (K5 – 2,47), ravnovesje med delom, družino 

in prostim časom (K5 – 2,39), upoštevanje vrednot in vplivne skupine (K14 – 2,37), 

zanesljivost in toleriranje napak (K13 – 2,36), splošna razgledanost (K6 – 2,31). Na 

devetem mestu je produktivnost (K9 – 2,31) in na desetem mestu po ocenjeni povprečni 

vrednosti anketiranih pomembnost sprostitve (K5 – 2,21).  
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Slika 19: Pomembnost vedenjskih kompetenc za učinkovitost izvedbe projektov po mnenju 

anketirancev 
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Zanimivo je, da se izbrane kompetence razlikujejo od izbranih kompetenc v točki 3.3.2, 

kjer so anketirani ocenjevali 15 splošnih kompetenc, brez opisanih podtem. Te smo v Sliki 

20 označili z oranžnimi stolpci (najvišje ocenjena kompetenca voditeljstvo). Pri 

ocenjevanju posameznih podtem, kar smo združili v povprečje, pa so vprašani ocenili kot 

najpomembnejše učinkovitost (tri podteme), sprostitev (prav tako najbolje ocenjene tri 

podteme), kompetenca upoštevanja vrednot, zanesljivost in odprtost. Iz navedenega je 

zaznati nepoznavanje posameznega pomena pojmov, saj smo pričakovali, da bosta ocena 

posamezne vedenjske kompetence in poglobljeno ocenjevanje podtem pokazala kot 

pomembne iste kompetence.  

 

Slika 20: Ocenjene najpomembnejše kompetence in povprečne vrednosti ocenjene 

pomembnosti vedenjskih kompetenc 

 

 
 

3.4 Regresijska analiza rezultatov raziskave    

 

Znanstveni izziv je izpostaviti pomembnost vedenjskih kompetenc projektnega managerja 

v slovenskih podjetjih s pomočjo vpliva vedenjskih kompetenc na uspešnost izvedbe 

projektov. Z drugimi besedami: želimo izvedeti, katere vedenjske kompetence mora 

manager razvijati, da bi bil uspešen pri svojem delu. Iščemo profil managerjeve odličnosti. 
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Iz domače in tuje strokovne literature namreč ni mogoče sklepati, katere vedenjske 

kompetence so ključne za učinkovito izvedbo projektov. Zato smo v magistrskem delu 

empirično preučili pomen vedenjskih kompetenc slovenskih managerjev, ki pripomorejo k 

zmanjševanju delovnih ur, zamud in skrajševanju rokov projekta, ter ugotovitve podkrepili 

z dognanji strokovnjakov. Z raziskavo želimo spodbuditi zavzetost, pripadnost, 

inovativnost in motiviranost managerjev projektov.    

 

3.4.1 Ocena vpliva kompetenc na odstopanje pri stroških, rokih in delovnih urah  

 

Iz dobljenih podatkov za posamezno podtemo smo povzeli povprečno stanje posamezne 

kompetence in preverili vpliv na odstopanje pri stroških, rokih in delovnih urah. 

Izračunane koeficiente korelacije podajamo v Tabeli 8. 

  

Tabela 8: Koeficienti korelacije med povprečnim stanjem kompetence ter stroški, urami in 

roki 

 

    Roki Stroški Ure dela 

K1 – Voditeljstvo Pearsonov koeficient –0,309*  –0,114     –0,032 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,010 0,357 0,794 

K2 – Pripadnost in 

motivacija 

Pearsonov koeficient –0,303*  –0,186     –0,142 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,012 0,130 0,250 

K3 – 

Samoobvladovanje 

Pearsonov koeficient    –0,199  –0,102     –0,065 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,104 0,406 0,600 

K4 – Vztrajnost Pearsonov koeficient   –0,320**  –0,214     –0,157 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,008 0,079 0,200 

K5 – Sprostitev Pearsonov koeficient –0,296*  –0,286*     –0,201 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,014 0,018 0,100 

K6 – Odprtost Pearsonov koeficient    –0,214  –0,100     –0,014 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,080 0,418 0,910 

K7 – Ustvarjalnost Pearsonov koeficient   –0,340**  –0,130 0,015 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,005 0,289 0,901 

K8 – Usmerjenost k 

rezultatom 

Pearsonov koeficient    –0,230  –0,088     –0,003 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,059 0,477 0,984 

K9 – Učinkovitost Pearsonov koeficient –0,294*  –0,107     –0,141 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,015 0,385 0,250 

K10 – Posvetovanje Pearsonov koeficient –0,305*  –0,186     –0,234 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,011 0,129 0,055 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

    Roki Stroški Ure 

dela 

K11 – Pogajanja Pearsonov koeficient   –0,311**  –0,162 –0,129 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,010  0,186   0,295 

K12 – Konflikti in krize Pearsonov koeficient   –0,333**  –0,114 –0,034 

 Zanesljivost (2-tailed) 0,006  0,353   0,784 

K13 – Zanesljivost Pearsonov koeficient –0,294* –0,212 –0,185 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,015  0,082   0,131 

K14 – Upoštevanje 

vrednot 

Pearsonov koeficient     –0,236 –0,197 –0,096 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,053  0,108   0,434 

K15 – Etika Pearsonov koeficient –0,254* –0,136 –0,074 

  Zanesljivost (2-tailed) 0,037  0,270   0,547 

 

Legenda: ** Korelacija je značilna pri stopnji 0,01 (2-tailed).  

* Korelacija je značilna pri stopnji 0,05 (2-tailed). 

 

Iz Tabele 8 je razvidno, da je analiza korelacij stanja vseh podtem skupaj za posamezno 

kompetenco v povprečju pokazala statistično značilen vpliv voditeljstva, pripadnosti in 

motivacije, vztrajnosti, sprostitve, ustvarjalnosti, učinkovitosti, posvetovanja, 

pogajanj, konfliktov in kriz, zanesljivosti ter etike na izvedene roke podjetja. 

Kompetentnost managerja skrajša roke. Vpliv se je pokazal tudi pri analizi kompetence 

sprostitev (statistično značilna razlika s stopnjo tveganja pod 0,05). Sprostitev pozitivno 

vpliva tako na roke kot tudi na znižanje stroškov projekta. Pri ostalih kompetencah 

(samoobvladovanje, odprtost, usmerjenost k rezultatom, upoštevanje vrednot) statističnih 

razlik ni, torej na podlagi vzorca ne moremo povzeti, da kompetence vplivajo na 

učinkovitost izvedbe projektov.    

 

Za boljše razumevanje posameznih kompetenc smo te v vprašalniku obrazložili s 

podtemami ter z zbranimi podatki preverili, kako posamezne podteme kompetenc vplivajo 

na učinkovitost izvedenih projektov. S Pearsonovim koeficientom v SPSS-u smo 

analizirali korelacijo med doseganjem rokov, dejanskimi stroški in delovnimi urami ter 

posameznimi vedenjskimi kompetencami in podtemami. Izračunane koeficiente in 

zanesljivost posameznega koeficienta smo dodali v Prilogo 6, na kratko pa povzemimo 

pozitivne vplive kompetenc.  

 

V tabeli opazimo, da imajo skoraj vsi Pearsonovi koeficienti negativen predznak, kar 

pomeni, da so kompetence negativno povezane s spremenljivkami. Torej: bolj vešč je 

manager, učinkoviteje bo projekt izpeljal. Pri kompetenci voditeljstva se je pokazal 

značilen vpliv na roke pri dveh podtemah, pri mentorstvu in pri prirojeni avtoriteti in moči. 

Pri kompetenci mentorstvo obstaja statistično značilna razlika, saj je korelacija značilna pri 
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stopnji pod 0,01. Če je kompetenca mentorstva višja, bo to vplivalo na krajše roke pri 

izvedbi projekta, kar lahko zato trdimo za celotno populacijo. Pri pripadnosti in 

motivaciji se je pokazal vpliv pri razvoju timskega dela z enako zanesljivostjo pri rokih, 

stroških in urah dela. Če bo projektni manager razvil kompetenco, potem lahko trdimo, da 

bo projekt bolj učinkovit tako pri skrajševanju rokov, zmanjšanju stroškov kot tudi 

zmanjšanju delovnih ur projekta.  Kompetenca vztrajnost, prepričevanje in diplomacija je 

pokazala vpliv na roke in stroške projekta. Pokazala se je statistično značilna razlika, zato 

lahko s 5 % tveganja na podlagi vzorca za celotno populacijo trdimo, da bo pri razviti 

managerjevi kompetenci vztrajnosti, prepričevanja in diplomacije projekt izpeljan bolj 

učinkovito. Kompetenca managerjeve samozavesti je pokazala pozitiven vpliv z 

zanesljivostjo, manjšo od 0,05, zato lahko z gotovostjo trdimo, da bo vztrajna managerjeva 

samozavest skrajšala roke projekta. Zavedanje managerja za sprostitev je statistično 

povezana z roki in stroški. Pri obeh spremenljivkah smo ugotovili stopnjo zanesljivosti pod 

0,05, zato lahko trdimo, da bodo slovenski managerji z zavedanjem te kompetence dosegli 

krajše roke in zmanjšanje stroškov pri izvedbi projekta. Pri obvladovanju ravnovesja med 

delom, družino in prostim časom se je pokazal vpliv na roke projekta. Manager mora biti 

za tim in ostale zainteresirane dostopen, le tako lahko komunikacije tečejo nemoteno in 

aktivnosti napredujejo po planu. Iz tega že razberemo, da kompetenca odprtost vpliva na 

roke, kar se je pokazalo tudi pri analizi korelacije. Za populacijo slovenskih managerjev 

lahko trdimo, da bo njihova odprtost in dostopnost zmanjšala roke izvedbe projekta. 

Tehnike ustvarjalnosti, nove kombinacije, domišljija in intuicija ter optimizem bodo 

omogočale managerju, da bo izvedel projekt s krajšimi roki. Vse tri analizirane podteme 

kompetence ustvarjalnosti so ta vpliv na roke tudi dokazale. Pri preverjanju kompetence 

učinkovitosti smo ugotovili, da če bo slovenski manager produktiven in povečeval 

energijsko učinkovitost in učinkovitost virov, bo zmanjšal roke izvedbe projekta in s tem 

projekt izpeljal učinkoviteje. S soočenjem bo manager pridobil čas pri izvajanju projekta, 

skrajšali se bodo roki izvedbe (zanesljivost pod 0,01) in tudi zmanjšale delovne ure 

(zanesljivost pod 0,05), kar je pokazala analiza korelacije kompetence posvetovanje. Pri 

ustvarjanju obojestranske zmagovalne situacije smo ugotovili dokaj nizek koeficient, kljub 

temu pa vpliva na skrajševanje izvedbenih rokov projekta. Komunikacija in pogajalske 

tehnike so pomemben element pogajanj. Z razvito kompetenco uspešnega pogajanja bo 

manager izpeljal uspešen projekt skozi številne konflikte v timu, naročnikove želje, 

poseganja zainteresiranih skupin. Z analizo smo najvišji koeficient med vsemi ugotovili pri 

komunikaciji, ki pozitivno vpliva na roke. Tim kriznega managementa, sposobnosti 

medosebnega komuniciranja ter mediacija in posredovanje, vse tri podteme kompetence 

konflikti in krize, so pokazale statistično značilen pozitiven vpliv na roke projekta. Pri 

analizi zanesljivosti smo poleg ostalih podtem vključili tudi toleriranje napak, vendar se 

pri slednji ni pokazala nobena povezava z učinkovitostjo projekta. Kar je zanimivo, saj se 

manager, če napak ne zna tolerirati, lahko predolgo ukvarja z določeno napako in s tem 

poveča tako roke kot stroške. Kontrolni cikli pozitivno vplivajo na roke projekta in stroške.  

Kompetenci upoštevanja vrednot in etike nekateri avtorji obravnavajo skupaj, morda se 

zato tudi slovenski managerji niso odločali za višje ocenjevanje. Iz navedenega lahko 
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izluščimo, da se je pokazal velik vpliv kompetenc in podtem na izvedbene roke projekta, 

vendar redko pri stroških in še manjkrat pri urah dela. Slovenski managerji so verjetno 

najbolj osredotočeni na roke, saj se ti verjetno največkrat spreminjajo in povzročajo 

managerjem največji napor in stres.  

 

Preverili smo povezanost med dejanskimi roki, stroški in delovnimi urami (Priloga 7). 

Če porabimo več delovnih ur, lahko z 1-odstotnim tveganjem sklepamo, da bomo porabili 

tudi več stroškov za izvedbo projekta. Povezanost je močna in statistično značilna (stopnja 

značilnosti je 0), zato iz vzorca sklepamo, da to velja za vse spremenljivke v populaciji.  

Močna povezanost se kaže med delovnimi urami in doseženimi roki, kjer lahko z 1-

odstotnim tveganjem trdimo, da to velja za celotno populacijo. Preverili smo povezanost 

tudi med stroški izvedbe projekta in doseganjem rokov in opazili, da je tudi tukaj stopnja 

značilnosti 0. Iz vzorca sklepamo, da se s spreminjanjem katere koli spremenljivke – rok, 

strošek ali delovna ura – vedno spreminja vsaj še ena druga kategorija, kar potrdi našo 

definicijo učinkovitosti, opredeljeno v točki 3.1.2. 

 

Vpliv vedenjskih kompetenc na zamudo pri projektu, stroške ali število delovnih ur smo 

preverili s pomočjo linearne regresijske analize v programu SPSS. Začetno izločanje 

kompetenc za analizo smo dodali v Prilogi 8. Pri testiranju vpliva vedenjske kompetence 

na zamudo smo uporabili povprečne vrednosti stanja posamezne kompetence, ki so jih 

anketirani ocenili s pomočjo lestvice od ena do pet. Po analizi vseh kompetenc in rokov 

smo ugotovili, da je značilnost 12,9-odstotna, zato smo postopoma izločili tiste, ki niso 

zanesljive (pripadnost in motivacija, sprostitev, zanesljivost), ter izračunali ustrezno 

zanesljivost pod 5 %  (0,045), kot vidimo v Tabeli 9.  

 

Tabela 9: Linearna regresija med povprečjem vedenjskih kompetenc in roki za izvedbo 

projekta 

 

Model Vsota kvadratov 

(Sum of Squares) 

df Sredina kvadratov 

(Mean Square) 

F Zanesljivost 

(Sig.) 

1 Regresija 7730,134 12 644,178 1,969 0,045
a
 

 Ostanek 17998,101 55 327,238   

 Skupaj 25728,235 67    

 

Legenda: a. Kompetence: (konstantni člen), etika, učinkovitost, samoobvladovanje, ustvarjalnost, odprtost, 

voditeljstvo, vztrajnost, konflikti in krize, posvetovanje, pogajanje, usmerjenost k rezultatom, upoštevanje 

vrednot.  

b. Odvisna spremenljivka: roki. 

 

Na podaljšanje rokov (zamude) pri izvedbi projektov vplivajo naslednje kompetence 

(Tabela 10): voditeljstvo, samoobvladovanje, vztrajnost, odprtost, ustvarjalnost, 

usmerjenost k rezultatom, učinkovitost, posvetovanje, pogajanja, konflikti in krize, 

upoštevanje vrednot in etika. Te kompetence vplivajo na 30 % (R Square) zamud pri 
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izvedbi projekta s korelacijo 0,548 (R), kar vidimo v Tabeli 11. Z zanesljivostjo lahko 

trdimo, da kompetenca vztrajnosti pozitivno vpliva na zamude, podaljšuje roke, ter da 

kompetenca usmerjenosti k rezultatom negativno vpliva na zamudo, torej izvedbene 

roke skrajša.  

 

Tabela 10: Stopnja vpliva med povprečjem vedenjskih kompetenc in roki za izvedbo 

projekta 

 

Model Korelacija (R) Stopnja vpliva (R 

kvadrat) 

Standardna napaka 

regresijske ocene  

1 0,548
a
 0,300 18,090 

 

Legenda: a. Kompetence: (konstantni člen), etika, učinkovitost, samoobvladovanje, ustvarjalnost, odprtost, 

voditeljstvo, vztrajnost, konflikti in krize, posvetovanje, pogajanje, usmerjenost k rezultatom, upoštevanje 

vrednot. 

 

Tabela 11: Koeficienti linearne regresije med vedenjskimi kompetencami in roki za 

izvedbo projekta 

 

Model Nestandardizirani 

koeficient  

Standardizirani 

koeficient 

Test T 

(t) 

Zanesljivost 

(Sig.) 

B Standardna 

napaka  

Beta 

1 (konstantni člen)   7,789 9,463    0,823 0,414 

voditeljstvo –5,629 4,594        –0,251 –1,225 0,226 

samoobvladovanje  7,583 4,863 0,335   1,559 0,125 

vztrajnost –11,612 4,909        –0,536 –2,366 0,022 

odprtost    3,720 5,023 0,152   0,740 0,462 

ustvarjalnost  –8,284 4,803        –0,379 –1,725 0,090 

usmerjenost k 

rezultatom 

12,214 5,242 0,596   2,330 0,023 

učinkovitost –4,956 3,637        –0,241 –1,363 0,179 

posvetovanje –3,074 4,985        –0,146 –0,617 0,540 

pogajanje –7,056 5,312        –0,354 –1,328 0,190 

konflikti in krize –6,265 4,735        –0,307 –1,323 0,191 

upoštevanje 

vrednot 

  6,979 5,615          0,334   1,243 0,219 

etika 7,952 6,150 0,356   1,293 0,201 

 

Legenda: a. Odvisna spremenljivka: roki. 

 

Pri regresijski analizi vpliva vedenjske kompetence na stroške smo upoštevali vse 

kompetence, vendar dobili kar 66,2-odstotno značilnost, zato smo odstranili nezanesljive 
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kompetence (voditeljstvo, pripadnost in motivacija, vztrajnost, odprtost, ustvarjalnost, 

usmerjenost k rezultatom, učinkovitost, posvetovanje, pogajanja, konflikti in krize, 

upoštevanje vrednot, etika).  

 

Tabela 12: Linearna regresija med povprečjem kompetenc in stroški za izvedbo projekta 

 

Model Vsota kvadratov 

(Sum of Squares) 

df Sredina kvadratov 

(Mean Square) 

F Zanesljivost 

(Sig.) 

1 Regresija 2742,475 3 914,158 2,875 0,043
a
 

Ostanek  20352,408 64 318,006   

Skupaj  23094,882 67    

 

Legenda: a. Kompetence: (konstantni člen), zanesljivost, sprostitev, samoobvladovanje. 

b. Odvisna spremenljivka: stroški. 

 

Ugotovili smo, da na povečanje stroškov projekta pozitivno vplivajo naslednje kompetence 

(Tabela 12): samoobvladovanje, sprostitev in zanesljivost z zanesljivostjo 0,043. Preverili 

smo stopnjo vpliva in ugotovili, da kompetence vplivajo na 11,9 % stroškov pri izvedbi 

projekta s koleracijo 0,345 (Tabela 13). Le za kompetenco sprostitve managerja (Tabela 

14) lahko z gotovostjo trdimo, da stroške projekta zmanjšuje.  

 

Tabela 13: Stopnja vpliva med povprečjem kompetenc in stroški za izvedbo  

 

Model Korelacija (R) Stopnja vpliva (R 

kvadrat) 

Standardna napaka 

regresijske ocene  

1 0,345
a
 0,119 17,833 

 

Legenda: a. Kompetence: (konstantni člen), zanesljivost, sprostitev, samoobvladovanje. 

 

Tabela 14: Koeficienti linearne regresije med kompetencami in stroški za izvedbo projekta 

 

Model Nestandardizirani 

koeficient  

Standardizirani 

koeficient 

Test T 

(t) 

Zanesljivost 

(Sig.) 

B Standardna 

napaka  

Beta 

1 (konstantni člen) 3,726 8,733  0,427 0,671 

samoobvladovanje 6,198 3,977 0,289 1,558 0,124 

sprostitev –6,805 3,012 –,371 –2,259 0,027 

zanesljivost –4,511 3,697 –,199 –1,220 0,227 

 

Legenda: a. Odvisna spremenljivka: stroški. 
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Pri preverjanju vpliva vedenjske kompetence na povečanje delovnih ur smo ugotovili, 

da ne vplivajo vse kompetence na delovne ure (le 19,7 %), zato smo nezanesljive 

postopoma izločili (ustvarjalnost, pogajanja, zanesljivost, upoštevanje vrednot), dokler 

nismo dosegli 5-odstotne zanesljivosti (Tabela 15).  

 

Tabela 15: Linearna regresija med povprečjem vedenjskih kompetenc in delovnimi urami 

za izvedbo projekta 

 

Model Vsota kvadratov 

(Sum of Squares) 

df Sredina kvadratov 

(Mean Square) 

F Zanesljivost 

(Sig.) 

1 Regresija 8491,677 11 771,971 1,964 0,050
a
 

Ostanek  22014,088 56 393,109   

Skupaj  30505,765 67    

 

Legenda: a. Kompetence: (konstantni člen), etika, učinkovitost, sprostitev, odprtost, samoobvladovanje, 

voditeljstvo, konflikti in krize, vztrajnost, posvetovanje, usmerjenost k rezultatom, pripadnost in motivacija.  

b. Odvisna spremenljivka: ure. 

 

Tabela 16: Koeficienti linearne regresije med vedenjskimi kompetencami in delovnimi 

urami za izvedbo projekta 

 

Model Nestandardizirani 

koeficient  

Standardizirani 

koeficient 

Test T 

(t) 

Zanesljivost 

(Sig.) 

B Standardna 

napaka  

Beta 

1 (konstantni člen) –8,981 10,285  –0,873 0,386 

voditeljstvo 6,818 5,474 0,280 1,246 0,218 

pripadnost in 

motivacija 

–6,374 5,851 –0,273 –1,089 0,281 

samoobvladovanje 8,501 5,304 0,345 1,603 0,115 

vztrajnost –10,085 5,669 –0,427 –1,779 0,081 

      

sprostitev –4,262 3,730 –0,202 –1,142 0,258 

odprtost 5,029 5,174 0,188 0,972 0,335 

usmerjenost k 

rezultatom 

9,970 5,343 0,447 1,866 0,067 

učinkovitost –3,994 4,148 –0,178 –0,963 0,340 

posvetovanje –15,614 5,373 –0,683 –2,906 0,005 

konflikti in krize 4,391 5,166 0,198 0,850 0,399 

etika 3,779 6,100 0,155 0,619 0,538 

 

Legenda: a. Odvisna spremenljivka: delovne ure. 
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Vedenjske kompetence: voditeljstvo, pripadnost in motivacija, samoobvladovanje, 

vztrajnost, sprostitev, odprtost, usmerjenost k rezultatom, učinkovitost, posvetovanje, 

konflikti in krize, etika v 27,8 % vplivajo na povečanje delovnih ur (Tabela 17). Z 

gotovostjo pa lahko trdimo, da le posvetovanje vpliva na zmanjševanje delovnih ur na 

projektu, kar smo prikazali v Tabeli 16.  

 

Tabela 17: Stopnja vpliva  med vedenjskimi kompetencami in delovnimi urami za izvedbo 

projekta 

 

Model Korelacija (R) Stopnja vpliva (R kvadrat) Standardna napaka 

regresijske ocene  

1 0,528
a
 0,278 19,827 

 

Legenda: a. Predictors: (konstantni člen), etika, učinkovitost, sprostitev, odprtost, samoobvladovanje, 

voditeljstvo, konflikti in krize, vztrajnost, posvetovanje, usmerjenost k rezultatom, pripadnost in motivacija. 

 

4 POTRJEVANJE HIPOTEZ IN RAZPRAVA 

 

4.1 H1 – stopnja razvitosti vedenjskih kompetenc  

 

S prvo hipotezo preverjamo, ali so vedenjske kompetence slovenskih managerjev 

projektov podpovprečno razvite. V ta namen smo iz podatkov anketiranih izračunali 

povprečno vrednost ocene stanja vedenjskih kompetenc (poglavje 3.3.1). Managerji so v 

povprečju ocenili vedenjske kompetence z oceno 2,905 (Priloga 4, Tabela 2), kar pomeni, 

da je zavedanje stanja kompetenc nad povprečjem (uporabili smo lestvico za ocenjevanje 

od 1 do 5). Prvo hipotezo zavržemo, saj imajo projektni managereji v slovenskih 

združbah nadpovprečno razvite vedenjske kompetence.  

 

Pri preverjanju hipoteze smo poleg povprečja vseh kompetenc skupaj ocenili še povprečje 

posamezne vedenjske kompetence, da bi preverili njeno razvitost pri slovenskih 

managerjih. Raziskava je pokazala, da je kar 91,3 % vedenjskih kompetenc nadpovprečnih 

(le štiri so ocenjene podpovprečno, torej imajo povprečno oceno pod 2,5). Pet najbolje 

ocenjenih vedenjskih kompetenc glede na stanje v združbah anketiranih:  

 

 učinkovitost,  

 sprostitev,  

 ustvarjalnost,  

 voditeljstvo in  

 motiviranje.  

 

Pregled ocenjenih kompetenc kaže, da je stanje v povprečju dobro, vendar bi to težko trdili 

ob pogledu na slovensko prakso. Dejstvo, da so kompetence nadpovprečno razvite, kar 
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smo ugotovili z raziskavo, morda izvira iz nerealnega planiranja, morda se slovenski 

managerji soočajo s številčnimi spremembami in jih ne dohajajo ali so nevešči ocenjevanja 

prihajajoče situacije. Z analizo smo odkrili, da večina projektov zamuja, je predragih ali pa 

zahtevajo več ur dela, kot je sprva planirano, torej bi težko rekli, da imajo nadpovprečno 

razvite kompetence. Menimo, da raziskava kaže predvsem na to, da so slovenski managerji 

nevešči planiranja, premalo samokritični in so pri ocenjevanju podali previsoke ocene 

vedenjskih kompetenc. Da bi v praksi učinkovito managirali projekte, bo treba v slovenski 

praksi še naprej intenzivno spodbujati razvoj vseh kompetenc in opozarjati na pomembnost 

managerjevih kompetenc za uspešno izvajanje projektov.  

 

4.2 H2 – vpliv vedenjskih kompetenc na učinkovitost izvedbe projekta  

 

Druga hipoteza pravi, da tretjina vedenjskih kompetenc pomembno in pozitivno vpliva 

na učinkovitost izvedbe projekta. Da bi dokazali hipotezo, smo uporabili analizo 

korelacij za preverjanje pozitivnega ali negativnega vpliva kompetenc na učinkovitost 

izvedbe projekta. Pri tem bomo imeli kompetence za pomembne, če bo regresijska analiza 

pokazala, da lahko vplivajo na več kot 20 % zamude projekta, prekoračitve stroškov in ur 

dela. 

 

Učinkovitost izvedbe projekta smo merili s tremi spremenljivkami: časom, stroški in 

delovnimi urami. Anketirani so najprej ocenili, ali je bil njihov zadnji izpeljani projekt v 

skladu s planom (doseganje rokov, dejanski stroški, dejanske ure dela), nato pa so v 

naslednjem vprašanju ocenili v odstotkih izraženo odstopanje od načrtovane vrednosti. 

Neskladnost, ki se je pokazala pri teh dveh vprašanjih, nakazuje, da projektni managerji ne 

planirajo svojih rezultatov, kar je osnova za merjenje in ugotavljanje uspešnosti. Ugotovili 

smo, da v povprečju projekti porabijo 19,4 % več delovnih ur za izvedbo, kot je bilo 

načrtovano, 18,8 % več časa (zamujajo roke) in stroški za 14,2 % presegajo načrtovano 

vrednost. V združbah anketiranih kar 53 % projektov zamuja,  24 % projektov zaključi z 

višjimi delovnimi urami in 24 % jih ima v povprečju višje stroške od planiranih. Na 

podlagi tega sklepamo, da bodo managerji s povečevanjem kompetentnosti zmanjševali v 

največji meri število dodatnih delovnih ur. Nižji odstotek pri povečevanju stroškov od 

načrtovane vrednosti pa si lahko razlagamo kot projektno omejitev, saj naročnik morda 

nima dovolj sredstev, da bi se stroški projekta lahko spreminjali (povečali), ampak se 

dodatno delo, nepričakovane aktivnosti ali odpravljanje tveganj kompenzira z daljšimi 

delavniki in ne z dodatnimi sredstvi naročnika. Z analizo korelacij smo ugotovili vpliv 

80,4 % preučevanih podtem kompetenc na skrajševanje izvedbenih rokov, zniževanje 

stroškov ali delovnih ur (pri 37 od preučevanih 46 podtem ima koeficient korelacije 

negativen predznak). V Tabeli 18 vidimo, da 26 podtem vpliva na skrajševanje izvedbenih 

rokov, 5 jih vpliva na zniževanje stroškov in 2 na zmanjševanje dejanskih delovnih ur.  

 

Z regresijsko analizo smo nato preverili pomembnost vpliva vedenjskih kompetenc. Pri 

tem bomo imeli kompetence za pomembne, če bo regresijska analiza pokazala, da lahko 
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vplivajo na več kot 20 % zamude projekta, prekoračitve stroškov in ur dela, kot smo 

zapisali v hipotezi.  

 

Tabela 18: Vpliv kompetenc na učinkovitost izvedbe projektov 

 

Vedenjska kompetenca, ki vpliva na 

izvedbene roke 

Vedenjska 

kompetenca, ki vpliva 

na stroške 

Vedenjska 

kompetenca, ki vpliva 

na število delovnih ur 

K1 – Voditeljstvo – Mentorstvo; 

Prirojena avtoriteta in moč 

  

K2 – Pripadnost in motivacija – Zanos 

in pozitivni odnos, Razvoj timskega 

dela 

K2 – Pripadnost in 

motivacija – Razvoj 

timskega dela 

K2 – Pripadnost in 

motivacija – Razvoj 

timskega dela 

K3 – Samoobvladovanje – Mentalni 

modeli 

  

K4 – Vztrajnost – Vztrajnost, 

prepričevanje in diplomacija, 

Samozavest 

K4 – Vztrajnost – 

Vztrajnost, 

prepričevanje in 

diplomacija 

K4 – Vztrajnost – 

Vztrajnost, 

prepričevanje in 

diplomacija 

K5 – Sprostitev – Ravnovesje med 

delom, družino in prostim časom; 

Zavedanje 

K5 – Sprostitev – 

Zavedanje; 

Regeneriranje, 

revitaliziranje 

 

K6 – Odprtost – Dostopnost   

K7 – Ustvarjalnost – Tehnike 

ustvarjalnosti in nove kombinacije; 

Domišljija in intuicija; Optimizem 

  

K9 – Učinkovitost – Produktivnost; 

Energijska učinkovitost in 

učinkovitost virov 

  

K10 – Posvetovanje – Soočenje; 

Odločanje in ustvarjanje 

obojestranske zmagovalne situacije 

 K10 – Posvetovanje – 

Soočenje 

K11 – Pogajanja – Komunikacija; 

Pogajalske tehnike 

  

K12 – Konflikti in krize – Tim 

kriznega managementa; Sposobnosti 

medosebnega komuniciranja; 

Mediacija, posredovanje 

  

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

Vedenjska kompetenca, ki vpliva na 

izvedbene roke 

Vedenjska 

kompetenca, ki 

vpliva na stroške 

Vedenjska 

kompetenca, ki vpliva 

na število delovnih ur 

K13 – Zanesljivost– Kontrolni cikli; 

Sistematične in disciplinirane delovne 

metode 

K13 – Zanesljivost– 

Kontrolni cikli 

 

K14 – Upoštevanje vrednot – Osebni 

interesi in cilji 

  

K15 – Etika – Transparentnost 

delovanja, nagrajevanja 

  

 

Z regresijsko analizo smo ugotovili, da vplivajo kompetence: voditeljstvo, 

samoobvladovanje, vztrajnost, odprtost, ustvarjalnost, usmerjenost k rezultatom, 

učinkovitost, posvetovanje, pogajanja, konflikti in krize, upoštevanje vrednot in etika, kar 

na 30 % zamud projekta. Ker kompetence vplivajo na več kot 20 % zamud, je vpliv 

zamud zelo pomemben. Od navedenih kompetenc jih ima kar sedem negativen 

predznak, kar pomeni, da več kot tretjina kompetenc zmanjšuje zamude in hipotezo 

lahko potrdimo. 

 

Kompetence samoobvladovanje, sprostitev in zanesljivost vplivajo na 11,9 % stroškov pri 

izvedbi projekta (zanesljivost 0,043). Ker je vpliv manjši kot 20 %, vpliv ni pomemben in 

hipotezo zavrnemo. Od navedenih treh kompetenc imata dve negativen predznak, torej 

več kot tretjina kompetenc zmanjšuje stroške.  

 

Pri preverjanju vpliva delovnih ur (27,8 %) smo ugotovili, da kompetence pomembno 

vplivajo na učinkovitost projekta preko delovnih ur. Kompetence voditeljstvo, pripadnost 

in motivacija, samoobvladovanje, vztrajnost, sprostitev, odprtost, usmerjenost k 

rezultatom, učinkovitost, posvetovanje, konflikti in krize ter etika – pet navedenih 

kompetenc ima negativen predznak, kar pomeni, da več kot tretjina teh zmanjšuje 

delovne ure, in zato lahko hipotezo potrdimo.  

 

4.3 H3 – voditeljstvo in z njim povezane kompetence 

 

H3 – Najpomembnejša vedenjska kompetenca je voditeljstvo, pri čemer ima dober 

voditelj nadpovprečno razvite tudi ostale vedenjske kompetence. Pri obravnavi naj bi 

imela kompetenca voditeljstva najvišjo stopnjo korelacije s kazalniki učinkovitosti. 

Povezanost kompetence pa bomo dokazovali s stopnjo korelacije med voditeljstvom in 

ostalimi kompetencami.  

 

V literaturi smo zasledili, da veliko avtorjev označuje voditeljstvo kot najpomembnejšo 

kompetenco. Tudi ameriška avtorja Starkweather in Stevenson (2010, str. 38) sta v 
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raziskavi pomembnih kompetenc izpostavila prav voditeljstvo, zato se nam je postavilo 

vprašanje, ali je voditeljstvo tudi v Sloveniji ocenjeno kot najpomembnejša vedenjska 

kompetenca. V raziskavi smo ločeno od obširnega ocenjevanja posameznih kompetenc s 

podtemami zastavili kratko vprašanje, v katerem so anketirani ocenili pet kompetenc, ki 

so pri njihovem projektnem delu ključne za učinkovito izvedbo projektov:  

 

 voditeljstvo,  

 usmerjenost k rezultatom, 

 pripadnost in motivacija, 

 zanesljivost in 

 učinkovitost.  

 

Pri obširnem ocenjevanju z obrazloženimi podtemami pa smo dobili drugačen rezultat 

(najbolje ocenjene vrednosti podtem, združene v skupno oceno kompetence): 

 

 učinkovitost (2,56), 

 sprostitev (2,36), 

 upoštevanje vrednot (2,31), 

 ustvarjalnost in zanesljivost (2,11)
1
, 

 odprtost in posvetovanje (2,07)
 1

. 
 

Opazimo, da se naštete kompetence razlikujejo od navedenih zgoraj, ki so jih managerji 

označili kot pomembnejše. To si lahko razlagamo s tem, da so izrazi in predstave o tem, 

kaj določena kompetenca dejansko predstavlja, zelo različne. V ta namen smo v drugem 

delu raziskave podtem vsako posamezno podtemo obrazložili s stavkom in s tem usmerili 

anketirane. Zaradi navedenega lahko štejemo kompetence v drugem delu raziskave za 

reprezentativnejše. 

 

Preverili smo najpomembnejšo kompetenco s pomočjo koeficientov korelacije med 

povprečnim stanjem kompetence ter spremenljivkami učinkovitosti (Tabela 19) in 

ugotovili, da bo s povečevanjem kompetence voditeljstva manager skrajševal roke 

(negativen Pearsonov koeficient koleracije 0,309), kar lahko trdimo z 1-odstotnim 

tveganjem na celotno slovensko populacijo projektnih managerjev. Na stroške in ure dela 

značilnega vpliva voditeljstva nismo odkrili. Pri ocenjevanju korelacije ima največji 

koeficient kompetenca ustvarjalnosti 0,340, ki pozitivno vpliva na zamude, s 5-

odstotnim tveganjem. Na podlagi navedenega zavrnemo del hipoteze, ki trdi, da je 

kompetenca voditeljstva najpomembnejša po mnenju slovenskih projektnih managerjev.  

 

 

 
_________________________________________ 

1
 Kompetenci smo zaradi iste povprečne ocene pomembnosti po podtemah združili. 
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Mühlbacher, Nettekoven in Kovac (2011) so v raziskavi izpostavili naslednje kompetence 

glede na pomembnost: pripravljenost za učenje, osebni razvoj, znanje tujih jezikov, 

fleksibilnost, popolno obvladovanje kakovosti, procesni management, komunikacija, šele 

na osmem mestu so klasične vodstvene sposobnosti.  

 

Tabela 19: Najpomembnejša kompetenca (koeficienti korelacije med povprečnim stanjem 

kompetence ter stroški, urami in roki) 

 

    Roki Stroški Ure dela 

K1 – Voditeljstvo Pearson Correlation –0,309*   

  Sig. (2-tailed)   0,010   

K2 – Pripadnost in motivacija Pearson Correlation –0,303*   

  Sig. (2-tailed)   0,012   

K4 – Vztrajnost Pearson Correlation –0,320**   

  Sig. (2-tailed)   0,008   

K5 – Sprostitev Pearson Correlation –0,296* –0,286*  

  Sig. (2-tailed)   0,014   0,018  

K7 – Ustvarjalnost Pearson Correlation –0,340**   

  Sig. (2-tailed)   0,005   

K9 – Učinkovitost Pearson Correlation –0,294*   

  Sig. (2-tailed)   0,015   

K10 – Posvetovanje Pearson Correlation –0,305*   

  Sig. (2-tailed)   0,011   

K11 – Pogajanja Pearson Correlation –0,311**   

  Sig. (2-tailed)   0,010   

K12 – Konflikti in krize Pearson Correlation –0,333**   

  Sig. (2-tailed)   0,006   

K13 – Zanesljivost Pearson Correlation –0,294*   

  Sig. (2-tailed)   0,015   

K15 – Etika Pearson Correlation –0,254*   

  Sig. (2-tailed)   0,037   

 

Legenda: ** Korelacija je značilna pri stopnji 0,01 (2-tailed).  

* Korelacija je značilna pri stopnji 0,05 (2-tailed). 

 

Povezanost kompetence smo preverili s stopnjo korelacije med voditeljstvom in ostalimi 

kompetencami (celotna korelacija v Prilogi 5). Visoki Pearsonovi koeficienti v Tabeli 20 

kažejo povezanost med voditeljstvom in ostalimi kompetencami (tveganje le 1 %), zato 

lahko potrdimo drugi del hipoteze, ki trdi, da ima dober voditelj nadpovprečno 

razvite tudi ostale vedenjske kompetence.   

 

 

http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/indexinglinkhandler/sng/au/M$fchlbacher,+J$fcrgen/$N?accountid=16468
http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/indexinglinkhandler/sng/au/Nettekoven,+Michaela/$N?accountid=16468
http://search.proquest.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/indexinglinkhandler/sng/au/Kovac,+Jure/$N?accountid=16468


 82 

Tabela 20: Stopnja korelacije med kompetenco voditeljstva in ostalimi kompetencami 

 

 Kompetence  Voditeljstvo 

K1 – Voditeljstvo 1 

K2 – Pripadnost in motivacija 0,806** 

K3 – Samoobvladovanje 0,680** 

K4 – Vztrajnost 0,694** 

K5 – Sprostitev 0,609** 

K6 – Odprtost 0,667** 

K7 – Ustvarjalnost 0,662** 

K8 – Usmerjenost k rezultatom 0,672** 

K9 – Učinkovitost 0,498** 

K10 – Posvetovanje 0,735** 

K11 – Pogajanja 0,703** 

K12 – Konflikti in krize 0,694** 

K13 – Zanesljivost 0,647** 

K14 – Upoštevanje vrednot 0,706** 

K15 – Etika 0,794** 
 

     Legenda: ** Korelacija je značilna pri stopnji 0,01 (2-tailed).  

 

4.4 H4 – poznavanje najpomembnejših kompetenc  

 

H4 – Slovenski managerji projektov vedo, katere vedenjske kompetence so 

najpomembnejše za učinkovito izvajanje projektov. V teoretičnih opredelitvah smo 

ugotovili, da se stroka vse bolj nagiba k vedenjskim kompetencam projektnega managerja 

in vse manj k tehničnim ali kompetencam okolja. S pomočjo empirične raziskave smo zato 

pri preverjanju četrte hipoteze preverili pomembnost posamezne vedenjske kompetence v 

očeh slovenskih projektnih managerjev za učinkovito izvedbo projektov. Pri preverjanju 

hipoteze ugotavljamo identičnost najpomembnejših kompetenc po mnenju anketirancev in 

kompetenc, ki so se kot najpomembnejše izkazale pri regresijski analizi. Zanima nas torej, 

ali slovenski managerji projektov vedo, katere vedenjske kompetence so 

najpomembnejše za učinkovito izvajanje projektov, kar ugotavljamo zato, da bi 

pripravili seznam najbolj pomembnih vedenjskih kompetenc. Hipotezo bomo potrdili, če se 

bodo razvrstile med najpomembnejše štiri iste kompetence, če bosta v razvrstitvah po dve 

enaki, bomo hipotezo delno potrdili oziroma zavrnili, če bo le ena vedenjska kompetenca 

ista.  

 

V Tabeli 21 primerjamo izbrane najpomembnejše kompetence glede na rezultate. 

Ugotovili smo delno neskladje, torej lahko trdimo, da slovenski managerji ne vedo, 

katere vedenjske kompetence so najpomembnejše. Pri ocenjevanju posamezne 

kompetence, brez opisanih podtem, so anketirani izbrali voditeljstvo, usmerjenost k 

rezultatom, pripadnost in motivacijo, zanesljivost, učinkovitost in vztrajnost. Pri 

ocenjevanju povprečja posameznih podtem, kjer so bile kompetence za lažje razumevanje 

podrobno opisane, so anketirani izbrali učinkovitost, sprostitev, konflikte in krize, 
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pripadnost in motivacijo ter usmerjenost k rezultatom. Pri preverjanju dejanskega vpliva 

razvitosti kompetenc managerja na učinkovito izvedbo projektov pa se je pokazal vpliv na 

roke pri kompetenci vztrajnost, ki roke podaljšuje, in usmerjenost k rezultatom, ki roke 

skrajšuje. Pozitiven vpliv na stroške smo ugotovili pri kompetenci sprostitev in pozitiven 

vpliv na delovne ure pri kompetenci posvetovanje.  

 

Če povzamemo ugotovitve, se pri treh izpostavljenih razvrstitvah kompetenc pojavi 

kompetenca usmerjenost k rezultatom, pri dveh razvstitvah pa učinkovitost, 

pripadnost in motivacija, sprostitev ter vztrajnost. Na podlagi navedenega lahko 

hipotezo le delno potrdimo.     

 

Tabela 21: Primerjava izbranih najpomembnejših  komeptenc 

 

Kompetence 

po izboru 

anketiranih 

Povprečje 

ocenjenega 

stanja podtem  

Vpliv na roke  Vpliv na 

stroške 

Vpliv na 

delovne ure 

Voditeljstvo Učinkovitost Vztrajnost 

(podaljšuje roke ) 

Sprostitev 

(zmanjšuje 

stroške) 

Posvetovanje 

(zmanjšuje 

delovne ure) 

Usmerjenost k 

rezultatom 

Sprostitev Usmerjenost k 

rezultatom 

(skrajšuje roke) 

  

Pripadnost in 

motivacija 

Konflikti in 

krize 

   

Zanesljivost Pripadnost in 

motivacija 

   

Učinkovitost Usmerjenost k 

rezultatom 

   

Vztrajnost     

 

4.5 H5 – zavedanje o pomembnosti in za izboljšanje kompetenc 

 

H5 – Slovenski managerji projektov se zavedajo pomembnosti vedenjskih kompetenc in 

jih želijo izboljšati. Zavedanje managerjev za vedenjske kompetence smo ugotavljali s 

povprečno oceno pomembnosti kompetenc anketirancev (skupna ocena večja od 3). Pri 

tem bomo predpostavili, da imajo željo izboljšati vedenjsko kompetenco v primeru, da je 

povprečje ocen pomembnosti za 1 točko višje od povprečja stanja – to bomo 

ugotavljali tako za celoten nabor vedenjskih kompetenc kot za posamezne 

kompetence. 

Pomembnost kompetenc smo preverjali s povprečno oceno anketirancev in ugotovili, da 

ocenjena vrednost vseh kompetenc v povpreču znaša 2,051, kar pomeni, da je zavedanje 

slovenskih projektnih managerjev za pomembnost vedenjskih kompetenc nizko 
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(ocenjevalna lestvica od 1 do 5; predpostavili smo, da ocena, višja od 3, kaže zavedanje za 

pomembnost kompetenc). Slovenski projektni managerji se ne zavedajo pomembnosti 

vedenjskih komeptenc za učinkovito izvedbo projektov, zato hipotezo zavrnemo. V 

Tabeli 22 smo zbrali obravnavane kompetence glede na ocenjeno stanje in pomembnost za 

učinkovito izpeljan projekt.   

 

Tabela 22: Povprečje ocen stanja in pomembnosti vedenjskih kompetenc 

 

Vedenjska kompetenca  Povprečna ocena 

stanja 

Povprečna ocena 

pomembnosti 

Voditeljstvo 2,793 1,736 

Pripadnost in motivacija  3,000 1,876 

Samoobvladovanje  2,910 1,967 

Vztrajnost  2,610 1,871 

Sprostitev 3,190 2,360 

Odprtost  2,576 2,070 

Ustvarjalnost  2,914 2,110 

Usmerjenost k rezultatom 2,976 1,948 

Učinkovitost  3,300 2,560 

Posvetovanje  2,914 2,070 

Pogajanja  2,919 1,981 

Konflikti in krize 3,005 1,876 

Zanesljivost  2,952 2,110 

Upoštevanje vrednot 2,910 2,310 

Etika  2,648 1,924 

Povprečje  2,908 2,051 

 

Iz navedenega opazimo, da je povprečje navedenih podtem in skupne ocene posameznih 

kompetenc prenizko, da bi lahko potrdili hipotezo, ki pravi, da si slovenski projektni 

managerji želijo izboljšati vedenjske kompetence. Pri hipotezi smo predpostavili, da 

mora biti povprečje ocen pomembnosti kompetenc za 1 točko višje od povprečja stanja. 

Ker je povprečje kompetence 2,051, hipotezo zavrnemo.   

 

Glede na to, da smo izračunali le manjšo razliko med ocenjenim stanjem vedenjskih 

kompetenc in ocenjeno pomembnostjo za učinkovito izvedbo projektov po mnenju 

anketiranih projektnih managerjev, lahko rečemo, da kompetenc niti ne nameravajo 

izboljšati, kar kaže na popolno nezainteresiranost managerjev za razvoj pomembnih 

kompetenc. Slovenski projektni managerji so očitno zadovoljni z ravnjo kompetenc, so 

premalo kritično ocenili pomembnost in nekritično ocenili sedanje stanje kompetenc v 

svojih združbah. Nerealno ocenjevanje stanja smo ugotovili že pri potrjevanju prve 

hipoteze, saj smo ugotovili, da imajo projektni managerji v slovenskih združbah 
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nadpovprečno razvite vedenjske kompetence, kar v praksi ne drži. To jasno prikazuje 

ocena projektnih zamud, večanje števila delovnih ur in stroškov projekta, kar smo 

izpostavili pri potrjevanju druge hipoteze.   

 

4.6 Druge pomembne ugotovitve raziskave  
. 

Na tem mestu bomo izpostavili zanimive ugotovitve, ki smo jih ugotovili z raziskavo 

vedenjskih kompetenc projektnih managerjev v Sloveniji. Pričakovanja, ki smo jih imeli 

pred analiziranjem rezultatov, se nekoliko razlikujejo od dejansko ugotovljenih. Raziskave 

smo se lotili z logičnim mišljenjem, da bodo managerji ocenili nižjo prisotnost vedenjskih 

kompetenc, torej da bodo podpovprečno prisotne v združbah. Stanje, ki so ga managerji 

pripisali vedenjskim kompetencam, pa je ocenjeno kot nadpovprečno (ovrgli smo H1), kar 

v praksi ne drži, saj so projekti neučinkovito izpeljani in smo odkrili vrsto zamud, 

povečevanje delovnih ur in zviševanje stroškov. Ocene so občutno previsoke in nerealne. 

Kaže se predvsem subjektivna ocena posameznikov, ki si verjetno različno razlagajo 

posamezne vedenjske kompetence. Kljub temu, da smo v obširni raziskavi za boljše 

razumevanje vsaki kompetenci dodali opise podtem, menimo, da anketirani vidijo 

kompetence drugače. Morda v povezavi s svojimi izkušnjami, ki se lahko razlikujejo pri 

posameznikih, morda iz narave dela in raznolikosti projektov. V ta namen smo v raziskavi 

povprašali anketirane tudi po tipu projektov, s katerimi se največ ukvarjajo. Anketirani 

(15,4 %) so torej izhajali predvsem iz projektov, povezanih z inženiringom objektov, IT-

rešitvami in rešitvami proizvodnih linij. Nekoliko manj sodelujočih v raziskavi se jih kot 

naročnik ukvarja z investicijskimi projekti (objekti, IT-podpora, tehnologija) ali delajo 

raziskave, razvoj izdelkov ter storitev za prodajo. Le 6,3 % anketiranih izvaja interne 

organizacijske projekte (reorganizacijo, nove metode dela, izobraževanje) ali zunanje, kot 

so organizacija različnih prireditev. Izpostaviti želimo tudi dejstvo, da dajejo projektni 

managerji v Sloveniji premalo pozornosti kompetencam, ne le vedenjskim. Zaradi 

nepoznavanja kompetenc in morda nezainteresiranosti zanje nastaja ločnica med 

definicijami kompetenc. V prihodnosti pričakujemo, da se bo uporaba razširila in bo več 

avtorjev opozarjalo nanje, s čimer bi lahko dosegli ustrezno mero poznavanja kompetenc.   

 

Pri ocenjevanju izpostavljamo voditeljstvo kot najpomembnejšo kompetenco (H3), kar 

smo tudi pričakovali. Mnogo avtorjev namreč izpostavlja le to kompetenco, zato jo 

managerji dobro poznajo in potrebne lastnosti in sposobnosti za uspešnega projektnega 

managerja pripisujejo kar tej kompetenci. Dejstvo pa je, da voditeljsto ni vse in mora zato 

imeti dober voditelj ustrezno razvite tudi ostale vedenjske kompetence, da učinkovito 

managira projekte. To smo nadalje tudi ugotovili, saj slovenski projektni managerji niti ne 

vedo, katere vedenjske kompetence so najpomembnejše (H4), niti se ne zavedajo 

pomembnosti vedenjskih kompetenc za učinkovito izvedbo projektov. Navedeno jasno 

kaže na ignoriranje pomembnega elementa projektnega managementa, razvijanje 

kompetentnosti in nezainteresiranosti za izboljševanje kompetenc za učinkovito delo (H5). 

Takega stanja si pred raziskavo niti nismo predstavljali. Torej managerji v svoji združbi 
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sicer prepoznajo nekatere kompetence, vendar samo zavedanje ni dovolj. Glede na 

pomemben vpliv na učinkovitost bodo managerji morali osvojiti in razvijati te veščine, ki 

smo jih zajeli v obravnavo po ICB 3.0, in jih stalno uporabljati v praksi. Pri dejanski 

uporabi kompetenc slovenskih projektnih managerjev v združbah bo potrebna 

intenzivnejša uporaba, da bodo koristi vidne v dejanskem vplivu na učinkovito izvedbo 

projektov. Pomembno je, da sestavimo seznam teh kompetenc, ne le vedenjskih, tudi 

tehničnih in kompetenc okolja, ki povezujejo celotno oko kompetenc skupaj, da se 

projektni managerji spoznavajo z njimi in ugotovijo pomembnost teh pri njihovem delu. S 

tem bodo nanje pozornejši, jih osvojili in lahko uporabljali pri delu.  

 

V raziskavi smo odkrili, da kar 80,4 % preučevanih podtem kompetenc vpliva na 

skrajševanje izvedbenih rokov, zniževanje stroškov ali delovnih ur, torej imamo lahko 

kompetence za zelo pomembne. Več kot tretjina kompetenc zmanjšuje zamude in več kot 

tretjina tudi delovne ure. Nismo pa pričakovali ugotovljenega nepomembnega vpliva na 

stroške, saj so planirani stroški in njihovo omejevanje nujnost. Sicer lahko pojasnimo 

dejstvo z omejenimi proračuni, ki jih običajno projektni managerji imajo, tako v tej točki 

niso fleksibilni in se opirajo predvsem na spreminjanje drugih dveh komponent za 

doseganje učinkovitosti.  

 

SKLEP  

 

Projekt je enkratna naloga, ki se organizira samostojno, je pripomoček za doseganje 

strateških ciljev in povzroča stalne spremembe, ima natančno opredeljen čas za izvajanje z 

razpoložljivimi sredstvi, ki jih manager črpa iz svojih spretnosti, zmogljivosti in virov 

sredstev. Projektni manager je oseba, ki ji organizacija naloži, da doseže cilje projekta. 

Glavne prednosti projektnega managementa so obvladovanje časa in kakovosti, 

organiziranost v fleksibilni obliki, timsko delo omogoča sinergijo učinkov, hitro reševanje 

konfliktov in kriz ter celovito obvladovanje sprememb in tveganj. Če se poglobimo v 

osebo, samega projektnega managerja, spoznamo, da potrebuje širok nabor kompetenc, ki 

mu omogočajo smotrno delovanje in obnašanje. Kompetence so razvite veščine, 

sposobnosti, svojevrstne lastnosti, strokovno in nestrokovno znanje ter nabor različnih 

značilnosti, ki omogočajo doseganje načrtovanega cilja, kompetentnost pa se nanaša na 

vedenje ali lastnost posameznika.  

 

Avtorji kompetence različno opredeljujejo, v magistrskem delu pa smo se osredotočili na 

opredelitev Mednarodnega združenja za projektni management po ICB 3.0, ki opredeljuje 

tehnične kompetence, vedenjske kompetence in kompetence okolja. Vedenjske 

kompetence smo izpostavili z namenom, da bi pripomogli k večjemu zavedanju 

projektnih managerjev v Sloveniji za pomembnost ustreznih vedenjskih kompetenc 

in s tem k večji kompetentnosti, ki bi omogočala celostno in učinkovito obvladovanje 

projektov v prihodnosti.  
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Izpostavili smo 15 vedenjskih kompetenc: voditeljstvo, pripadnost in motivacija, 

samoobvladovanje, vztrajnost, sprostitev, odprtost, ustvarjalnost, usmerjenost k rezultatom, 

učinkovitost, posvetovanje, pogajanje, konflikti in krize, zanesljivost, upoštevanje vrednot 

in etika, ki smo jih v teoretičnem delu magistrskega dela opredelili s pomočjo različnih 

avtorjev. Osredotočili pa smo se na tiste, ki jih mora manager razviti, da bo dosegel 

učinkovito izvedbo projektov.  

 

Kompetence bodo managerju omogočile ustreznejše vodenje in delegiranje aktivnosti. V 

tim bo izbiral prave ljudi in jih ustrezno mentoriral, da se bodo tudi sami razvijali s 

potekom projektnih faz. Manager bo s strokovnostjo prepričal člane, naročnika in interesne 

skupine in krepil pripadnost k projektu. Motivacijo manager širi z zanosom in pozitivnim 

odnosom do projekta, pri tem pa lahko uporablja različne modele motiviranja. Managerju 

samoobvladovanje omogoča notranji nadzor vedenja in trezno presojo, preden ukrepa, 

zato določa prioritete glede na pomembnost in nujnost aktivnosti. Ker so projekti vedno 

omejeni s časom, stroški ali viri, je pomemben element, ki ga projektni manager mora 

razviti, management časa in delo pod stresom. Sprostitev na drugi strani managerju 

omogoča, da raven stresa znižuje in omejuje. Zavedanje za ustrezno sprostitev in 

vzdrževanje ravnovesja med delom, družino in prostim časom lahko vpliva na 

učinkovitejše projektno delo. Vztrajnost je kompetenca, ki bo managerju omogočala 

doseganje vizije in poslanstva ter grajenje uspešnega odnosa z ostalimi udeleženci 

projekta. Za uspešen odnos pa mora biti odprt in dostopen. Zaradi majhnosti naše države 

ter odprtosti trga za projektno delo po celem svetu je pomembna tudi kompetenca odprtosti 

do razlik v starosti, spolu, spolni usmerjenosti, veri ali kulturi. Projektno delo temelji na 

zanesljivosti, manager projekt prevzame, vanj verjame in ne odstopa od ciljev. Projektno 

delo vnaprej ni začrtano, znan je le cilj, ki ga naročnik potrdi, zato je nujna ustvarjalnost, 

da išče rešitve in razmišlja širše, da bi našel nove rešitve za dosego želenega cilja. 

Uporablja intuicijo, domišljijo in je čustveno inteligenten. Pri delu je optimističen in 

proaktiven ter usmerjen k točnemu rezultatu, ki ga je določil naročnik projekta. Skrbi za 

interesne skupine, ki jih mora prepoznati, ugotoviti njihov namen in vpliv na projekt ter 

integrirati družbene, tehnične in okoljske vidike. Učinkovitost manager zagotavlja s 

pomočjo konkurenčnih primerjav, spremljanjem stroškov življenjskega cikla podjetja in 

planiranjem s scenariji. V današnjem času je v ospredju predvsem energijska učinkovitost 

ter pozornost na socialne in okoljske stroške, zato manager vnaprej vključuje mnenja 

javnosti, politike in interesnih skupin ter zakonodajo v obravnavo projektnih aktivnosti. 

Zaradi vključevanja različnih skupin je ključna tudi kompetenca posvetovanja, različne 

svetovalne tehnike, utemeljevanje in soočanje. Diplomatsko stremi k obojestranski 

zmagovalni situaciji v pogajanjih. Običajno nastopa kot vodja pogajanj, zato razume svoja 

čustva, pozna govorico telesa, prednosti in slabosti, potrebe in vire ter morebitne reakcije 

na odkrite izzive. Zaradi napredka, tehnologije in vse večjih svetovnih razsežnosti 

projektov so ti vse bolj zahtevni, pri tem pa stalno nastajajo konflikti in krize, ki jih mora 

kompetenten manager uspešno reševati. V ospredju je medsebojna komunikacija, 

predvsem osebna in odprta. Etičen manager pozna etična načela in osnovna vodila, kaj je 
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prav in kaj narobe. Izhajajoč iz lastne organizacije v okviru širšega okolja spoštuje osebne 

vrednote in podpira standarde najboljše prakse. 

 

Cilj magistrskega dela je bil s pomočjo teoretičnih dognanj različnih domačih in tujih 

avtorjev ter nato s pomočjo empirične raziskave med slovenskimi projektnimi managerji 

izpostaviti najpomembnejše vedenjske kompetence, ki naj jih manager razvija, da bo 

projekt izpeljal učinkovito. Pred preučevanjem smo zapisali še nekaj statističnih podatkov, 

ki smo jih pridobili z raziskavo, da smo nekoliko osvetlili stanje anketiranih projektnih 

managerjev, nato pa dejstva, ugotovljena z raziskavo, usmerili v potrjevanje hipotez.  

 

Kot prvo hipotezo v magistrskem delu smo opredelili dejstvo, da so vedenjske 

kompetence slovenskih managerjev projektov podpovprečno razvite (H1), kar nam 

kaže praksa, vendar smo s pomočjo povprečne vrednosti ocen stanja ugotovili pretiravanje 

slovenskih projektnih managerjev, saj so rezultati presenetljivo pokazali nadpovprečno 

stanje vedenjskih kompetenc. Dejstva, da je najpomembnejša vedenjska kompetenca 

voditeljstvo, z raziskavo nismo potrdili, kljub temu da večina avtorjev to navaja kot 

ključno kompetenco. Raziskava pa je pokazala, da ima dober voditelj nadpovprečno 

razvite tudi ostale vedenjske kompetence (H3).  

 

Nadalje smo ugotovili, katere vedenjske kompetence vplivajo na skrajševanje izvedbenih 

rokov in ugotovili, da jih na zamude vpliva večina: voditeljstvo, pripadnost in motivacija, 

samoobvladovanje, vztrajnost, sprostitev, odprtost, ustvarjalnost, učinkovitost, 

posvetovanje, pogajanje, konflikti in krize, zanesljivost, upoštevanje vrednot in etika. Da 

bo manager vplival na stroške projekta, mora razviti kompetence pripadnost in motivacijo, 

vztrajnost, sprostitev in zanesljivost, ter da bo zmanjšal obseg delovnih ur: pripadnost in 

motivacijo, vztrajnost in posvetovanje. Ugotovili smo, da več kot tretjina vedenjskih 

kompetenc pomembno in pozitivno vpliva na zamude in delovne ure (H2), medtem ko 

značilnega vpliva na stroške nismo ugotovili, kar lahko izpostavimo kot zanimivost. Pred 

raziskavo smo namreč sklepali, da bodo vplivale prav tako na stroške projekta.   

 

Glavni cilj magistrskega dela je bil izpostaviti najpomembnejše vedenjske kompetence, 

ki naj jih manager razvija, da bo maksimalno izkoristil delovanje tima in projekt izpeljal 

učinkovito. V ta namen smo najprej preverili, če slovenski managerji projektov vedo, 

katere vedenjske kompetence so najpomembnejše za učinkovito izvajanje projektov (H4). 

Anketirani so izpostavili pet kompetenc, ki so po njihovem mnenju ključne: voditeljstvo, 

usmerjenost k rezultatom, pripadnost in motivacija, zanesljivost in učinkovitost. Medtem 

ko je raziskava stanja pokazala drugih pet vedenjskih kompetenc, ki so jih projektni 

managerji v združbah opredelili kot vplivne na učinkovitost: učinkovitost, sprostitev, 

ustvarjalnost, voditeljstvo in motiviranje. Na podlagi navedenega težko rečemo, da 

slovenski projektni managerji res vedo, katere kompetence so ključne za učinkovito 

izvedbo, in se tega niti ne zavedajo. Nadaljnja analiza pomembnosti je pokazala, da v 

največji meri pozitivno vpliva na roke usmerjenost k rezultatom, na stroške sprostitev in na 
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delovne ure posvetovanje. Ocenjena povprečna ocena pomembnosti pa se je izkazala za 

tako nizko, da ne moremo niti reči, da si sploh želijo izboljšati svojo kompetentnost (H5). 

Na podlagi ugotovitev povzemamo, da so slovenski projektni managerji nerealno ocenili 

vedenjske kompetence, da se njihova subjektivna razlaga vedenjskih kompetenc zelo 

razlikuje od posameznika do posameznika ter da so popolnoma nekritični do ocenjevanja 

lastne kompetentnosti pri projektnem delu.  

 

V bodoče priporočamo managerjem, da si ustvarijo širši nabor kompetenc, ki bi jih 

uporabljali pri izvajanju projektov, saj se lahko nepričakovano znajdejo v situaciji, ki 

zahteva točno določeno. Že s tem, da bo projektni manager poznal kompetence, bo lahko 

premišljeno odreagiral in se celo izognil določenemu tveganju. Zaradi širjenja znanja in 

razgledanosti bodo managerji morali v bodoče pridobiti kvečjemu še dodatne, nove 

kompetence, povezane z določenim delom, spremenjenim okoljem ali drugimi zahtevami 

projekta ali trga kot takega. Področje kompetenc zato še zdaleč ni dodobra razvito. V 

prihodnje bo treba še nekaj truda vložiti v strokovne pojme, ki bi jih morali strokovnjaki 

uskladiti in v slovenskem jeziku tudi splošno uveljaviti v uporabo. S tem bi projektni 

managerji razčistili, kaj posamezna kompetenca pomeni in kako vpliva na njihovo delo. V 

raziskavi se je dilema zaradi poimenovanja  in subjektivnega ocenjevanja tudi pokazala. V 

prihodnjih raziskavah bi bilo smotrno razčleniti in opredeliti še tehnične kompetence in 

kompetence okolja, ki jih je IPMA opredelila, ter analizirati vpliv posamezne kompetence 

na učinkovitost. S tem bi lahko ugotovili, kateri sklop iz »očesa kompetenc« najbolj 

(pozitivno ali negativno) vpliva na učinkovitost izvajanja projektov v Sloveniji in katere 

kompetence potrebujejo podrobnejšo obravnavo, da bi se primerno uveljavile v praksi. V 

poglobljenih raziskavah pa bi bilo morda smiselno preučiti tudi vpliv posameznih 

kompetenc glede na določeno naravo dela, morda izpostaviti nabor izrazitejših kompetenc 

pri različnih vrstah projektov (IT, gradbenih, organizacijskih, projektih razvoja izdelkov ali 

storitev).    

 

Kaj z raziskavo pridobimo? Razikovalna naloga je praktično uporabna, ker je v pomoč 

posameznikom, ki želijo izboljšati kompetence projektnega managerja. Pri pravilnem 

izbiranju in zaposlovanju pravih projektnih managerjev imamo s podanimi smernicami 

prednost in natančneje preučujemo primerne kompetence za določen projekt. Delo je v 

pomoč pri učenju in mentorstvu mlajših in/ali nižjih managerjev, da pridobijo ustrezne 

kompetence, s katerimi bodo lahko izpeljali še tako zapletene projekte današnjega časa bolj 

učinkovito. Razvoj družbe zahteva večjo proaktivnost posameznikov, napredek v 

tehnologiji, povečuje se število aktivnosti, zahteva se določena specialnost v delu, globalna 

konkurenca sili organizacije v večje napore, zahteva se hitro sledenje potrebam trga, pri 

tem pa nastajajo številni izzivi za projektne managerje. Od njih je zahtevana vse višja mere 

znanj, profesionalnosti v tehničnih in mehkih veščinah. Razpetost med naročnikom in 

ostalimi zainteresiranimi skupinami ter hitre občutljive odločitve so danes stalnica. 

Izpostavljene kompetence so zato v pomoč vsem osebam, ki si želijo razviti kompetence 

odličnega projektnega managerja. 
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Priloga 1: Seznam kratic  

 

CPM – Metoda kritične poti (ang. Critical Path Method) 

 

ICB 3.0 – Struktura kompetenc projektnega managerja (SKPM) po IPMA (angl. IPMA 

Competence Baseline) 

 

IPMA – International project management accossiation, svetovno združenje za projektni 

management (angl. International Project Management Association) 

 

IT – Informacijska tehnologija 

 

PERT – Program za ocenjevanje in pregled tehnik (ang. Program Evaluation and Review 

Technique) 

 

PMBOK – priročnik PMI o projektnem managementu ali Vodnik o znanju projektnega 

vodenja – vodnik PMBOK® (angl. Project Management Body of Knowledge) 

 

PMI – Project management institute, ameriško združenje za projektni management 

 

RAC – Matrika pristojnosti in odgovornosti (angl. responsibility and competence matrix) 

 

analiza SWOT – Analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in groženj (eng. Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats) 

 

ZPM – Slovensko združenje za projektni management 
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Priloga 2: Vprašalnik Martina in Tata – Samoocena projektnih managerjev  
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Priloga 3: Vprašalnik empirične raziskave vedenjskih kompetenc projektnega 

managerja 
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Priloga 4: Tabelarični prikazi ocenjevanja stanja vedenjskih kompetenc  

 

Tabela 1: Stanje vedenjskih kompetenc projektnega managerja za posamezno podtemo po 

velikosti od največje proti najmanjši 

 

Stanje posamezne 

vedenjske kompetence 

projektnih managerjev  

Vedenjska kompetenca  

3,514 K9 – UČINKOVITOST – Socialni in okoljski stroški 

3,371 K9 – UČINKOVITOST – Energijska učinkovitost in učinkovitost 

virov 

3,243 K5 – SPROSTITEV – Regeneriranje, revitaliziranje 

3,200 K5 – SPROSTITEV – Zavedanje 

3,129 K5 – SPROSTITEV – Ravnovesje med delom, družino in prostim 

časom 

3,129 K7 – USTVARJALNOST – Tehnike ustvarjalnosti in nove 

kombinacije 

3,114 K1 – VODITELJSTVO – Prirojena avtoriteta in moč 

3,114 K2 – PRIPADNOST IN MOTIVACIJA – Modeli motiviranja 

3,086 K8 – USMERJENOST K REZULTATOM – Management 

pričakovanj interesnih skupin 

3,071 K13 – ZANESLJIVOST– Kontrolni cikli 

3,043 K11 – POGAJANJA – Komunikacija 

3,043 K12 – KONFLIKTI IN KRIZE – Mediacija, posredovanje 

3,014 K9 – UČINKOVITOST – Produktivnost 

3,000 K3 – SAMOOBVLADOVANJE – Mentalni modeli 

3,000 K12 – KONFLIKTI IN KRIZE – Tim kriznega managementa 

2,986 K2 – PRIPADNOST IN MOTIVACIJA – Razvoj timskega dela 

2,986 K10 – POSVETOVANJE – Argumentacija, utemeljevanje, 

reševanje s scenariji 

2,971 K8 – USMERJENOST K REZULTATOM – Integracija družbenih, 

tehničnih in okoljskih vidikov 

2,971 K12 – KONFLIKTI IN KRIZE – Sposobnosti medosebnega 

komuniciranja 

2,971 K14 – UPOŠTEVANJE VREDNOT – Osebni interesi in cilji 

2,929 K7 – USTVARJALNOST – Domišljija in intuicija 

2,914 K13 – ZANESLJIVOST – Sistematične in disciplinirane delovne 

metode 

2,914 K14 – UPOŠTEVANJE VREDNOT – Družbena občutljivost 

2,900 K2 – PRIPADNOST IN MOTIVACIJA – Zanos in pozitivni odnos 

2,900 K10 – POSVETOVANJE – Odločanje in ustvarjanje obojestranske 

zmagovalne situacij 

2,900 K11 – POGAJANJA – Pogajalske tehnike 

2,886 K1 – VODITELJSTVO – Vodstveni stili – menjava 

2,886 K3 – SAMOOBVLADOVANJE – Upravljanje samega sebe, 

ravnovesje in prioritete 

2,871 K8 – USMERJENOST K REZULTATOM – Nenehen napredek in 

podjetništvo 

2,871 K13 – ZANESLJIVOST – Toleriranje napak 

se nadaljuje  
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nadaljevanje  

Stanje posamezne 

vedenjske kompetence 

projektnih managerjev 

Vedenjska kompetenca  

2,857 K10 – POSVETOVANJE – Soočenje 

2,843 K3 – SAMOOBVLADOVANJE – Delo pod stresom 

2,843 K14 – UPOŠTEVANJE VREDNOT – Vplivne skupine 

2,814 K11 – POGAJANJA – Reševanje problemov s konsenzom 

2,786 K4 – VZTRAJNOST – Vztrajnost, prepričevanje in diplomacija 

2,786 K15 – ETIKA – Kodeks vedenja 

2,757 K1 – VODITELJSTVO – Mentorstvo 

2,757 K6 – ODPRTOST– Dostopnost 

2,757 K15 – ETIKA – Transparentnost delovanja, nagrajevanja 

2,686 K7 – USTVARJALNOST – Optimizem 

2,586 K6 – ODPRTOST – Splošna razgledanost 

2,571 K4 – VZTRAJNOST – Samozavest 

2,471 K4 – VZTRAJNOST – Osebno prepričanje 

2,414 K1 – VODITELJSTVO – Delegiranje 

2,400 K15 – ETIKA – Solidarnost 

2,386 K6 – ODPRTOST – Odprtost do razlik 

 
Tabela 2: Skupna povprečna ocena stanja vedenjskih komepetenc projektnega managerja v 

Sloveniji 

 

Stanje vedenjskih kompetenc projektnega managerja  Seštevek 

odg.  

Povprečna 

ocena  

K1 – VODITELJSTVO – Mentorstvo 193 2,757 

K1 – VODITELJSTVO – Delegiranje 169 2,414 

K1 – VODITELJSTVO – Vodstveni stili – menjava 202 2,886 

K1 – VODITELJSTVO – Prirojena avtoriteta in moč 218 3,114 

K2 – PRIPADNOST IN MOTIVACIJA – Zanos in pozitivni odnos 203 2,900 

K2 – PRIPADNOST IN MOTIVACIJA – Modeli motiviranja 218 3,114 

K2 – PRIPADNOST IN MOTIVACIJA – Razvoj timskega dela 209 2,986 

K3 – SAMOOBVLADOVANJE – Mentalni modeli 210 3,000 

K3 – SAMOOBVLADOVANJE – Upravljanje samega sebe, 

ravnovesje in prioritete 

202 2,886 

K3 – SAMOOBVLADOVANJE – Delo pod stresom 199 2,843 

K4 – VZTRAJNOST – Vztrajnost, prepričevanje in diplomacija 195 2,786 

K4 – VZTRAJNOST – Osebno prepričanje 173 2,471 

K4 – VZTRAJNOST – Samozavest 180 2,571 

K5 – SPROSTITEV – Ravnovesje med delom, družino in prostim 

časom 

219 3,129 

K5 – SPROSTITEV – Zavedanje 224 3,200 

K5 – SPROSTITEV – Regeneriranje, revitaliziranje 227 3,243 

K6 – ODPRTOST– Dostopnost 193 2,757 

K6 – ODPRTOST – Splošna razgledanost 181 2,586 

K6 – ODPRTOST – Odprtost do razlik 167 2,386 

se nadaljuje  
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nadaljevanje  

Stanje vedenjskih kompetenc projektnega managerja  Seštevek 

odg.  

Povprečna 

ocena  

K7 – USTVARJALNOST – Tehnike ustvarjalnosti in nove kombinacije 219 3,129 

K7 – USTVARJALNOST – Domišljija in intuicija 205 2,929 

K7 – USTVARJALNOST – Optimizem 188 2,686 

K8 – USMERJENOST K REZULTATOM – Nenehen napredek in 

podjetništvo 

201 2,871 

K8 – USMERJENOST K REZULTATOM – Integracija družbenih, 

tehničnih in okoljskih vidikov 

208 2,971 

K8 – USMERJENOST K REZULTATOM – Management 

pričakovanj interesnih skupin 

216 3,086 

K9 – UČINKOVITOST – Produktivnost 211 3,014 

K9 – UČINKOVITOST – Energijska učinkovitost in učinkovitost 

virov 

236 3,371 

K9 – UČINKOVITOST – Socialni in okoljski stroški 246 3,514 

K10 – POSVETOVANJE – Argumentacija, utemeljevanje, 

reševanje s scenariji 

209 2,986 

K10 – POSVETOVANJE – Soočenje 200 2,857 

K10 – POSVETOVANJE – Odločanje in ustvarjanje obojestranske 

zmagovalne situacije 

203 2,900 

K11 – POGAJANJA – Komunikacija 213 3,043 

K11 – POGAJANJA – Pogajalske tehnike 203 2,900 

K11 – POGAJANJA – Reševanje problemov s konsenzom 197 2,814 

K12 – KONFLIKTI IN KRIZE – Tim kriznega managementa 210 3,000 

K12 – KONFLIKTI IN KRIZE – Sposobnosti medosebnega 

komuniciranja 

208 2,971 

K12 – KONFLIKTI IN KRIZE – Mediacija, posredovanje 213 3,043 

K13 – ZANESLJIVOST– Kontrolni cikli 215 3,071 

K13 – ZANESLJIVOST – Sistematične in disciplinirane delovne 

metode 

204 2,914 

K13 – ZANESLJIVOST – Toleriranje napak 201 2,871 

K14 – UPOŠTEVANJE VREDNOT – Osebni interesi in cilji 208 2,971 

K14 – UPOŠTEVANJE VREDNOT – Družbena občutljivost 204 2,914 

K14 – UPOŠTEVANJE VREDNOT – Vplivne skupine 199 2,843 

K15 – ETIKA – Kodeks vedenja 195 2,786 

K15 – ETIKA – Solidarnost 168 2,400 

K15 – ETIKA – Transparentnost delovanja, nagrajevanja 193 2,757 

   

  133,643 

   

Povprečna ocena vseh odgovorov (ocene od 1 do 5, povp. 2,5) 2,905 
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Priloga 5: Tabela korelacij vedenjskih kompetenc glede na stanje v povprečju v 

programu SPSS 

 
    K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

K1 – voditeljstvo Pearson Correlation 1,000 ,806** ,680** ,694** ,609** ,667** ,662** ,672** 

  Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K2 – pripadnost 

in motivacija 

Pearson Correlation ,806** 1,000 ,719** ,751** ,615** ,698** ,679** ,735** 

  Sig. (2-tailed) 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K3 – 

samoobvladovanje 

Pearson Correlation ,680** ,719** 1,000 ,741** ,675** ,657** ,600** ,668** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K4 – vztrajnost Pearson Correlation ,694** ,751** ,741** 1,000 ,607** ,690** ,674** ,724** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

K5 – sprostitev Pearson Correlation ,609** ,615** ,675** ,607** 1,000 ,548** ,508** ,575** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 

K6 – odprtost Pearson Correlation ,667** ,698** ,657** ,690** ,548** 1,000 ,666** ,635** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 

K7 – ustvarjalnost Pearson Correlation ,662** ,679** ,600** ,674** ,508** ,666** 1,000 ,793** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

K8 – usmerjenost 

k rezultatom 

Pearson Correlation ,672** ,735** ,668** ,724** ,575** ,635** ,793** 1,000 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

K9 – učinkovitost Pearson Correlation ,498** ,576** ,493** ,497** ,545** ,490** ,628** ,742** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K10 – 

posvetovanje 

Pearson Correlation ,735** ,768** ,763** ,670** ,631** ,673** ,664** ,692** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K11 – pogajanja Pearson Correlation ,703** ,818** ,752** ,722** ,623** ,668** ,661** ,741** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K12 – konflikti in 

krize 

Pearson Correlation ,694** ,771** ,679** ,626** ,589** ,695** ,735** ,711** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K13 – zanesljivost Pearson Correlation ,647** ,721** ,688** ,701** ,548** ,633** ,648** ,668** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K14 – upoštevanje 

vrednot 

Pearson Correlation ,706** ,768** ,643** ,723** ,590** ,773** ,753** ,724** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K15 – etika Pearson Correlation ,794** ,783** ,687** ,759** ,572** ,718** ,690** ,653** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

se nadaljuje 
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    K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 

K1 – voditeljstvo Pearson Correlation ,498** ,735** ,703** ,694** ,647** ,706** ,794** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K2 – pripadnost 

in motivacija 

Pearson Correlation ,576** ,768** ,818** ,771** ,721** ,768** ,783** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K3 – 

samoobvladovanje 

Pearson Correlation ,493** ,763** ,752** ,679** ,688** ,643** ,687** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K4 – vztrajnost Pearson Correlation ,497** ,670** ,722** ,626** ,701** ,723** ,759** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K5 – sprostitev Pearson Correlation ,545** ,631** ,623** ,589** ,548** ,590** ,572** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K6 – odprtost Pearson Correlation ,490** ,673** ,668** ,695** ,633** ,773** ,718** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K7 – ustvarjalnost Pearson Correlation ,628** ,664** ,661** ,735** ,648** ,753** ,690** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K8 – usmerjenost 

k rezultatom 

Pearson Correlation ,742** ,692** ,741** ,711** ,668** ,724** ,653** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K9 – učinkovitost Pearson Correlation 1,000 ,589** ,590** ,559** ,682** ,561** ,467** 

  Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K10 – 

posvetovanje 

Pearson Correlation ,589** 1,000 ,794** ,774** ,748** ,755** ,775** 

  Sig. (2-tailed) 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

K11 – pogajanja Pearson Correlation ,590** ,794** 1,000 ,784** ,698** ,819** ,811** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

K12 – konflikti in 

krize 

Pearson Correlation ,559** ,774** ,784** 1,000 ,697** ,748** ,775** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 

K13 – zanesljivost Pearson Correlation ,682** ,748** ,698** ,697** 1,000 ,722** ,644** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 

K14 – upoštevanje 

vrednot 

Pearson Correlation ,561** ,755** ,819** ,748** ,722** 1,000 ,826** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

K15 – etika Pearson Correlation ,467** ,775** ,811** ,775** ,644** ,826** 1,000 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

 

Legenda: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

    

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
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Priloga 6: Koeficienti korelacij med stanjem posamezne kompetence in dejanskimi 

stroški, delovnimi urami in roki projekta 

 

    Roki Stroški Ure dela 

K1 – VODITELJSTVO – Mentorstvo Pearsonov koeficient –,314
**

 –,155 –,012 

Zanesljivost (2-tailed) ,009 ,206 ,924 

K1 – VODITELJSTVO – Delegiranje Pearsonov koeficient –,227 ,050 ,104 

Zanesljivost (2-tailed) ,062 ,688 ,398 

K1 – VODITELJSTVO – Vodstveni stili – 

menjava 

Pearsonov koeficient –,236 –,101 –,052 

Zanesljivost (2-tailed) ,053 ,411 ,673 

K1 – VODITELJSTVO – Prirojena avtoriteta in 

moč 

Pearsonov koeficient –,254
*
 –,167 –,150 

Zanesljivost (2-tailed) ,037 ,174 ,221 

K2 – PRIPADNOST IN MOTIVACIJA – Zanos 

in pozitivni odnos 

Pearsonov koeficient –,254
*
 –,144 –,063 

Zanesljivost (2-tailed) ,037 ,243 ,607 

K2 – PRIPADNOST IN MOTIVACIJA – Modeli 

motiviranja 

Pearsonov koeficient –,228 –,045 –,007 

Zanesljivost (2-tailed) ,061 ,715 ,958 

K2 – PRIPADNOST IN MOTIVACIJA – Razvoj 

timskega dela 

Pearsonov koeficient –,294
*
 –,277

*
 –,278

*
 

Zanesljivost (2-tailed) ,015 ,022 ,022 

K3 – SAMOOBVLADOVANJE – Mentalni 

modeli 

Pearsonov koeficient –,267
*
 –,095 –,060 

Zanesljivost (2-tailed) ,028 ,440 ,627 

K3 – SAMOOBVLADOVANJE – Upravljanje 

samega sebe, ravnovesje in prioritete 

Pearsonov koeficient –,097 –,132 –,134 

Zanesljivost (2-tailed) ,434 ,283 ,274 

K3 – SAMOOBVLADOVANJE – Delo pod 

stresom 

Pearsonov koeficient –,120 –,029 ,028 

Zanesljivost (2-tailed) ,332 ,814 ,823 

K4 – VZTRAJNOST – Vztrajnost, prepričevanje 

in diplomacija 

Pearsonov koeficient –,304
*
 –,243

*
 –,195 

Zanesljivost (2-tailed) ,012 ,046 ,111 

K4 – VZTRAJNOST – Osebno prepričanje Pearsonov koeficient –,234 –,084 –,052 

Zanesljivost (2-tailed) ,055 ,494 ,673 

K4 – VZTRAJNOST – Samozavest Pearsonov koeficient –,307
*
 –,235 –,164 

Zanesljivost (2-tailed) ,011 ,054 ,182 

K5 – SPROSTITEV – Ravnovesje med delom, 

družino in prostim časom 

Pearsonov koeficient –,283
*
 –,171 –,127 

Zanesljivost (2-tailed) ,019 ,162 ,301 

K5 – SPROSTITEV – Zavedanje Pearsonov koeficient –,286
*
 –,263

*
 –,212 

Zanesljivost (2-tailed) ,018 ,030 ,083 

K5 – SPROSTITEV – Regeneriranje, 

revitaliziranje 

Pearsonov koeficient –,221 –,332
**

 –,203 

Zanesljivost (2-tailed) ,070 ,006 ,097 

K6 – ODPRTOST– Dostopnost Pearsonov koeficient –,300
*
 –,224 –,086 

Zanesljivost (2-tailed) ,013 ,066 ,483 

K6 – ODPRTOST – Splošna razgledanost Pearsonov koeficient –,106 –,033 ,074 

Zanesljivost (2-tailed) ,391 ,787 ,550 

K6 – ODPRTOST – Odprtost do razlik Pearsonov koeficient –,119 ,010 –,018 

Zanesljivost (2-tailed) ,335 ,937 ,885 

se nadaljuje  
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nadaljevanje  

    Roki Stroški Ure dela 

K7 – USTVARJALNOST – Tehnike 

ustvarjalnosti in nove kombinacije 

Pearsonov koeficient –,295
*
 –,079 –,012 

Zanesljivost (2-tailed) ,015 ,523 ,924 

K7 – USTVARJALNOST – Domišljija in 

intuicija 

Pearsonov koeficient –,320
**

 –,185 –,040 

Zanesljivost (2-tailed) ,008 ,131 ,749 

K7 – USTVARJALNOST – Optimizem Pearsonov koeficient –,287
*
 –,083 ,095 

Zanesljivost (2-tailed) ,018 ,503 ,441 

K8 – USMERJENOST K REZULTATOM – 

Nenehen napredek in podjetništvo 

Pearsonov koeficient –,233 –,039 –,043 

Zanesljivost (2-tailed) ,055 ,753 ,727 

K8 – USMERJENOST K REZULTATOM – 

Integracija družbenih, tehničnih in okoljskih 

vidikov 

Pearsonov koeficient –,166 –,072 ,042 

Zanesljivost (2-tailed) ,176 ,562 ,734 

K8 – USMERJENOST K REZULTATOM – 

Management pričakovanj interesnih skupin 

Pearsonov koeficient –,214 –,126 –,001 

Zanesljivost (2-tailed) ,080 ,304 ,993 

K9 – UČINKOVITOST – Produktivnost Pearsonov koeficient –,272
*
 –,007 –,090 

Zanesljivost (2-tailed) ,025 ,957 ,465 

K9 – UČINKOVITOST – Energijska 

učinkovitost in učinkovitost virov 

Pearsonov koeficient –,315
**

 –,159 –,148 

Zanesljivost (2-tailed) ,009 ,197 ,228 

K9 – UČINKOVITOST – Socialni in okoljski 

stroški 

Pearsonov koeficient –,192 –,120 –,139 

Zanesljivost (2-tailed) ,117 ,329 ,258 

K10 – POSVETOVANJE – Argumentacija, 

utemeljevanje, reševanje s scenariji 

Pearsonov koeficient –,216 –,143 –,174 

Zanesljivost (2-tailed) ,077 ,246 ,156 

K10 – POSVETOVANJE – Soočenje Pearsonov koeficient –,328
**

 –,205 –,262
*
 

Zanesljivost (2-tailed) ,006 ,093 ,031 

K10 – POSVETOVANJE – Odločanje in 

ustvarjanje obojestranske zmagovalne situacij 

Pearsonov koeficient –,293
*
 –,159 –,205 

Zanesljivost (2-tailed) ,015 ,194 ,094 

K11 – POGAJANJA – Komunikacija Pearsonov koeficient –,342
**

 –,152 –,108 

Zanesljivost (2-tailed) ,004 ,215 ,381 

K11 – POGAJANJA – Pogajalske tehnike Pearsonov koeficient –,285
*
 –,125 –,077 

Zanesljivost (2-tailed) ,018 ,309 ,535 

K11 – POGAJANJA – Reševanje problemov 

s konsenzom 

Pearsonov koeficient –,206 –,158 –,163 

Zanesljivost (2-tailed) ,091 ,199 ,185 

K12 – KONFLIKTI IN KRIZE – Tim 

kriznega managementa 

Pearsonov koeficient –,314
**

 –,053 ,033 

Zanesljivost (2-tailed) ,009 ,666 ,787 

K12 – KONFLIKTI IN KRIZE – Sposobnosti 

medosebnega komuniciranja 

Pearsonov koeficient –,269
*
 –,093 –,029 

Zanesljivost (2-tailed) ,027 ,453 ,814 

K12 – KONFLIKTI IN KRIZE – Mediacija, 

posredovanje 

Pearsonov koeficient –,288
*
 –,160 –,100 

Zanesljivost (2-tailed) ,017 ,194 ,415 

K13 – ZANESLJIVOST – Kontrolni cikli Pearsonov koeficient –,302
*
 –,242

*
 –,163 

Zanesljivost (2-tailed) ,012 ,047 ,185 

K13 – ZANESLJIVOST – Sistematične in 

disciplinirane delovne metode 

Pearsonov koeficient –,243
*
 –,185 –,175 

Zanesljivost (2-tailed) ,046 ,131 ,154 

se nadaljuje  
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nadaljevanje  

    Roki Stroški Ure dela 

K13 – ZANESLJIVOST – Toleriranje napak Pearsonov koeficient –,199 –,108 –,128 

Zanesljivost (2-tailed) ,104 ,379 ,297 

K14 – UPOŠTEVANJE VREDNOT – Osebni 

interesi in cilji 

Pearsonov koeficient –,241
*
 –,238 –,213 

Zanesljivost (2-tailed) ,048 ,050 ,082 

K14 – UPOŠTEVANJE VREDNOT – Družbena 

občutljivost 

Pearsonov koeficient –,135 –,114 ,008 

Zanesljivost (2-tailed) ,274 ,354 ,947 

K14 – UPOŠTEVANJE VREDNOT – Vplivne 

skupine 

Pearsonov koeficient –,236 –,151 –,024 

Zanesljivost (2-tailed) ,052 ,220 ,844 

K15 – ETIKA – Kodeks vedenja Pearsonov koeficient –,217 –,099 –,115 

Zanesljivost (2-tailed) ,076 ,420 ,349 

K15 – ETIKA – Solidarnost Pearsonov koeficient –,190 –,013 ,145 

Zanesljivost (2-tailed) ,120 ,917 ,238 

K15 – ETIKA – Transparentnost delovanja, 

nagrajevanja 

Pearsonov koeficient –,247
*
 –,216 –,186 

Zanesljivost (2-tailed) ,043 ,077 ,128 

 

Legenda: ** Korelacija je značilna pri stopnji 0,01 (2-tailed).  

* Korelacija je značilna pri stopnji 0,05 (2-tailed). 

 

Priloga 7: Tabela korelacij povezanosti rokov, stroškov in delovnih ur 

 

    Roki Stroški Ure dela  

Roki Pearson Correlation 1 ,548
**

 ,421
**

 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 

Stroški Pearson Correlation ,548
**

 1 ,752
**

 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 

Ure dela  Pearson Correlation ,421
**

 ,752
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   

 

Legenda: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Priloga 8: Celotna regresijska analiza  

 

a) Regresijska analiza zamud (pred izločevanjem kompetenc) 

Model Summary   

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate   

1 ,553
a
 ,306 ,106 18,530   

 
Legenda: a. Predictors: (Constant), K15povp, K9povp, K5povp, K6povp, K7povp, K13povp, 

K3povp, K1povp, K12povp, K4povp, K10povp, K11povp, K2povp, K8povp, K14povp   

       

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7874,361 15 524,957 1,529 ,129
a
 

Residual 17853,875 52 343,344     

Total 25728,235 67       
 

Legenda: a. Predictors: (Constant), K15povp, K9povp, K5povp, K6povp, K7povp, K13povp, 

K3povp, K1povp, K12povp, K4povp, K10povp, K11povp, K2povp, K8povp, K14povp 

b. Dependent Variable: Roki 

       

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7,645 9,890   ,773 ,443 

K1povp -6,191 5,256 -,276 -1,178 ,244 

K2povp 2,345 5,738 ,109 ,409 ,685 

K3povp 8,087 5,260 ,357 1,537 ,130 

K4povp -11,897 5,601 -,549 -2,124 ,038 

K5povp -1,435 3,591 -,074 -,400 ,691 

K6povp 3,571 5,177 ,145 ,690 ,493 

K7povp -8,331 4,968 -,381 -1,677 ,100 

K8povp 12,084 5,544 ,589 2,180 ,034 

K9povp -4,858 4,393 -,236 -1,106 ,274 

K10povp -3,235 5,266 -,154 -,614 ,542 

K11povp -7,642 5,648 -,384 -1,353 ,182 

K12povp -6,592 5,142 -,323 -1,282 ,206 

K13povp ,756 5,572 ,032 ,136 ,893 

K14povp 6,903 6,039 ,330 1,143 ,258 

K15povp 8,059 6,506 ,361 1,239 ,221 
 

Legenda: a. Dependent Variable: Roki 
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b) Regresijska analiza stroškov (pred izločevanjem kompetenc) 

Model Summary   

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate   

1 ,435
a
 ,189 –,045 18,976   

 

Legenda:  a. Predictors: (Constant), K15povp, K9povp, K5povp, K6povp, K7povp, K13povp, 

K3povp, K1povp, K12povp, K4povp, K10povp, K11povp, K2povp, K8povp, K14povp   

       

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4371,198 15 291,413 ,809 ,662
a
 

Residual 18723,685 52 360,071     

Total 23094,882 67       
 

Legenda: a. Predictors: (Constant), K15povp, K9povp, K5povp, K6povp, K7povp, K13povp, K3povp, 

K1povp, K12povp, K4povp, K10povp, K11povp, K2povp, K8povp, K14povp 

b. Dependent Variable: Stroški 

       

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) –1,318 10,128   –,130 ,897 

K1povp 3,851 5,383 ,182 ,715 ,478 

K2povp –3,970 5,877 –,196 –,676 ,502 

K3povp 7,387 5,387 ,344 1,371 ,176 

K4povp –4,479 5,736 –,218 –,781 ,438 

K5povp –7,475 3,677 –,408 –2,033 ,047 

K6povp 3,090 5,301 ,133 ,583 ,563 

K7povp –2,676 5,088 –,129 –,526 ,601 

K8povp 4,222 5,677 ,217 ,744 ,460 

K9povp 2,732 4,499 ,140 ,607 ,546 

K10povp –3,905 5,393 –,196 –,724 ,472 

K11povp –,848 5,784 –,045 –,147 ,884 

K12povp 2,708 5,266 ,140 ,514 ,609 

K13povp –4,480 5,706 –,198 –,785 ,436 

K14povp –2,599 6,184 –,131 –,420 ,676 

K15povp 3,027 6,662 ,143 ,454 ,651 
 

Legenda: a. Dependent Variable: Stroški 
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c) Regresijska analiza delovnih ur (pred izločevanjem kompetenc) 

Model Summary   

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate   

1 ,532
a
 ,283 ,077 20,504   

 

Legenda: a. Predictors: (Constant), K15povp, K9povp, K5povp, K6povp, K7povp, 

K13povp, K3povp, K1povp, K12povp, K4povp, K10povp, K11povp, K2povp, 

K8povp, K14povp   

       

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8644,740 15 576,316 1,371 ,197
a
 

Residual 21861,025 52 420,404     

Total 30505,765 67       
 

Legenda: a. Predictors: (Constant), K15povp, K9povp, K5povp, K6povp, K7povp, 

K13povp, K3povp, K1povp, K12povp, K4povp, K10povp, K11povp, K2povp, 

K8povp, K14povp 

b. Dependent Variable: Ure 

       

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) –9,473 10,944   –,866 ,391 

K1povp 6,388 5,816 ,262 1,098 ,277 

K2povp –5,578 6,350 –,239 –,878 ,384 

K3povp 8,949 5,821 ,363 1,538 ,130 

K4povp –9,921 6,197 –,420 –1,601 ,115 

K5povp –4,218 3,973 –,200 –1,062 ,293 

K6povp 4,789 5,728 ,179 ,836 ,407 

K7povp 2,654 5,497 ,111 ,483 ,631 

K8povp 8,857 6,134 ,397 1,444 ,155 

K9povp –3,685 4,861 –,165 –,758 ,452 

K10povp –15,011 5,827 –,657 –2,576 ,013 

K11povp –,930 6,250 –,043 –,149 ,882 

K12povp 4,058 5,690 ,183 ,713 ,479 

K13povp –1,483 6,165 –,057 –,241 ,811 

K14povp –,384 6,682 –,017 –,058 ,954 

K15povp 3,802 7,199 ,156 ,528 ,600 
 

Legenda:  a. Dependent Variable: Ure 

 


